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2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. het plan van aanpak regionale invulling informatiemanagement functies vast te stellen,
waarbij de kern van het plan van aanpak is: het instellen van regionale piketgroepen voor
de functies informatiemanager beleidsteam en informatiecoördinator team
bevolkingszorg.
2. akkoord te gaan met een verhoging van de inwonerbijdrage à € 0,0555 per inwoner met
ingang van 1 januari 2014.

3. Toelichting op het besluit
Vanaf 2009 wordt voor de informatievoorziening tijdens crises binnen de Veiligheidsregio
Hollands Midden gewerkt conform de principes van de netcentrische werkwijze. Binnen dit
principe wordt vanuit een netwerk van crisisteams en (externe) organisaties informatie gedeeld
ten behoeve van een actueel en eenduidig totaalbeeld binnen de crisisorganisatie. Om de
informatiestroom in goede banen te leiden en het totaalbeeld te regisseren zijn in de
crisisorganisatie verschillende informatiefuncties belegd.
In de huidige situatie worden de informatiefuncties in het beleidsteam en het team bevolkingszorg
van de gemeenten in Hollands Midden ingevuld door de gemeenten. In onderliggend plan van
aanpak wordt door de gemeenten voorgesteld de informatiemanagementfuncties gezamenlijk in
te richten op basis van regionale piketgroepen. In het voorstel wordt onderscheid gemaakt tussen
de informatiemanager in het beleidsteam en de informatiecoördinator in het team bevolkingszorg.
De piketgroepen worden ingedeeld op basis van een Oost-West verdeling, waarbij de grenzen
van de nieuwe politiedistricten gevolgd worden. Hierdoor ontstaan vier piketgroepen, waarbij elke
piketgroep bestaat uit 6 personen. Bereikbaarheid en beschikbaarheid is geborgd middels een
hard piket voor deze functies.
Er zijn verschillende redenen geweest om te komen tot dit voorstel. Dit zijn:
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•
•
•

•

Nadruk op specialisme. het opgedane inzicht dat de informatiemanagementfuncties in het
beleidsteam en het team bevolkingszorg sterk van elkaar verschillen;
Problemen met de invulling. Al langere tijd wordt door de gemeenten geworsteld met een
kwalitatieve en kwantitatieve invulling van de functies;
Meer kwaliteit. Ervaren noodzaak tot kwaliteitsontwikkeling binnen de complexe
informatiemanagement taak. Een kwantitatieve daling van het aantal personen maakt dit
haalbaar.
Kostenbesparing: Er worden minder medewerkers ingezet wat leidt tot lagere
opleidingskosten, piketkosten en benodigde uren.

4. Kader
Dit plan van aanpak is gestoeld op:
1. Het regionaal crisisplan waarbij de discussie op gang is gekomen om de
informatiefuncties regionaal te beleggen. Binnen het regionaal crisisplan ligt de nadruk op
de onderlinge afhankelijkheid van processen, waarbij informatiedeling op de vlakken
waarbij processen elkaar raken cruciaal is. Dit heeft in toenemende mate geleid tot het
inzicht dat de informatiefuncties een specialistische functies zijn.
2. de blauwdruk bedrijfsvoering informatiemanagement waarin de netcentrische
werkwijze met betrekking tot informatiemanagement staat beschreven. In deze blauwdruk
zijn ook de functieprofielen voor de informatiemanager beleidsteam en de
informatiemanager team bevolkingszorg opgenomen.
3. de (op dit moment nog concept) regionale piketregeling bevolkingszorg. In deze
regeling wordt de basis gelegd voor de hard piketgroepen die door het Bureau
Gemeentelijke Crisisbeheersing worden gefaciliteerd.

5. Consequenties
De consequenties van dit voorstel zijn:
1. financieel: een jaarlijks benodigd budget à € 42.500,-. Deze kosten bestaan uit
piketkosten en opleidingskosten. Dekking dient gehaald te worden uit een verhoging van
de inwonerbijdrage à € 0,0555 per inwoner per 1 januari 2014. In het voorstel is
uitgewerkt dat dit goedkoper is dan de status quo waarin de gemeenten het voor zich
organiseren. De kosten voor 2013 à € 30.450,- worden gedekt uit de algemene reserves
van het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing.
2. capaciteit: dit voorstel heeft als consequentie dat van de deelnemers aan de piketgroepen
capaciteit gevraagd wordt ter hoogte van 32 uur in 2013 en 16 uur vanaf 2014 per
persoon op jaarbasis. Deze uren worden besteed aan opleidingen, trainingen en
oefeningen. De capaciteit voor het beheer van de piketgroepen is beschikbaar binnen het
Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing.

6. Aandachtspunten / risico’s
-

Het blijkt niet mogelijk om op vrijwillige basis de piketgroepen (kwalitatief en kwantitatief)
te vullen. Hierover zal in direct contact met de gemeentesecretarissen gezocht worden
naar (alternatieve) mogelijkheden.
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7. Implementatie en communicatie
-

Het implementatietraject loopt vanaf februari tot juni 2013 en kent de volgende stappen:
• Informeren huidige (gemeentelijke) piketfunctionarissen over de aanstaande
wijzigingen.
• Werving en selectie onder leiding van de coördinerend gemeentesecretaris.
• Opleiding die gedeeltelijk in eigen beheer en gedeeltelijk door een externe partij
zal worden verzorgd.
• Datum operationeel: 1 juli 2013
• Evaluatie vanaf 1 januari 2016

-

Communicatie
• Het voorstel is meerdere malen besproken met medewerkers openbare orde en
veiligheid en met de gemeentesecretarissen. Dit zijn ook de primaire doelgroep
die op regelmatig op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.
• In een vroegtijdig stadium worden huidige piketfunctionarissen geïnformeerd over
de aanstaande wijzigingen.
• Leden van het beleidsteam en het team bevolkingszorg zullen in juni 2013
uitgebreid geïnformeerd worden over de wijziging per 1 juli 2013.

8. Bijlagen
-

Plan van aanpak regionale invulling IM functies.

9. Historie besluitvorming
Bespreken eerste discussienotitie in MOV overleg
12 december 2012
Eerste notitie besluitvormend besproken in plenair overleg GS
12 december 2012
o Uitgangspunten zijn goedgekeurd en verzoek tot opzetten plan van aanpak
Bespreking plan van aanpak in regiegroep gemeentesecretarissen 23 januari 2013
o Goedgekeurd voor inbreng in besluitvormingslijn VRHM
Vaststelling plan van aanpak in VD en doorgeleiding naar DB/AB 11 februari 2013
Vaststelling plan van aanpak in DB en doorgeleiding naar AB
28 februari 2013
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A.1 Bijl.

Plan van aanpak
Regionale invulling informatiemanagementfuncties
Versie 0.5 (Concept)

1. Inleiding
Vanaf 2009 wordt voor de informatievoorziening tijdens crises binnen de Veiligheidsregio
Hollands Midden gewerkt conform de principes van de netcentrische werkwijze. Binnen dit
principe wordt vanuit een netwerk van crisisteams en (externe) organisaties informatie gedeeld
ten behoeve van een actueel en eenduidig totaalbeeld binnen de crisisorganisatie. Om de
informatiestroom in goede banen te leiden en het totaalbeeld te regisseren zijn in de
crisisorganisatie verschillende informatiefuncties belegd. Binnen de multidisciplinaire
hoofdstructuur van de crisisorganisatie (Beleidsteam, Regionaal Operationeel Team en het
Commando Plaats Incident) zijn dit de informatiemanagers en binnen de hulpdiensten en de
gemeenten (Team Bevolkingszorg) de informatiecoördinatoren.
In de huidige situatie worden de informatiefuncties in het beleidsteam en het team bevolkingszorg
van de gemeenten in Hollands Midden ingevuld door de gemeenten. Dit plan van aanpak bevat
een uitwerking van een door het plenair overleg van gemeentesecretarissen goedgekeurd
voorstel om de functies informatiemanager in het Beleidsteam (BT) en informatiecoördinator in
het Team Bevolkingszorg (TBZ) regionaal in te vullen.
In dit plan van aanpak komen achtereenvolgens de volgende zaken met betrekking tot de
regionale invulling van de informatiemanagementfuncties aan bod:
• Achtergrond van het voorstel (§ 2)
o de aanleiding
o de belangrijkste uitgangspunten
o de voor- en nadelen
• Werving en selectie (§ 3)
• Opleiding en oefening (§ 4)
• Beheer en piket (§ 5)
• Financiën en capaciteit (§ 6)
• Vergelijking tussen de ‘oude’ en de gewenste nieuwe situatie (§ 7)
• Besluitvormingsproces (§ 8)
2. Achtergrond
2.1. Aanleiding
Een aantal zaken hebben geleid tot het voorstel om te komen tot een regionale invulling van de
informatiefuncties. Deze worden hieronder kort opgesomd.
1. Nadruk op specialisme. Bij de ontwikkeling van het Regionaal Crisisplan – handboek
bevolkingszorg in 2012 is de discussie op gang gekomen om de informatiefuncties
regionaal te beleggen. Binnen het regionaal crisisplan ligt de nadruk op de onderlinge
afhankelijkheid van processen, waarbij informatiedeling op de vlakken waarbij processen
elkaar raken cruciaal is. Dit heeft in toenemende mate geleid tot het inzicht dat de
informatiefuncties een specialisme zijn.
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2. Problemen met de invulling. Binnen de kring van MOV’ers en gemeentesecretarissen
wordt al langere tijd geworsteld met de (kwalitatieve en kwantitatieve) invulling van de
informatiefuncties. Door (een deel van) beide groepen is de wens uitgesproken om deze
functies kwalitatief te borgen en te kijken naar regionale invulling.
3. Meer kwaliteit. In toenemende mate wordt de noodzaak ervaren om in te zetten op
kwaliteitsontwikkeling gegeven de complexe en lastige taak in een netcentrische
omgeving. Door dit gepaard te laten gaan met een kwantitatieve daling in aantal
personen kan met een geringere investering een beter rendement gehaald worden. Dit
komt met name tegemoet aan de, door velen ervaren, geringe kwaliteitsontwikkeling op
de informatiefuncties de afgelopen jaren.
4. Kostenbesparing. Door minder medewerkers op de informatiefuncties in te delen worden
kosten bespaard op het gebied van opleiden, trainen en oefenen, piketkosten en uren die
beschikbaar worden gesteld voor de functie.
5. Alle samenwerkingsgebieden benoemen dit thema. Alle samenwerkingsgebieden, die nu
volop in ontwikkeling zijn, benoemen het onderwerp informatiemanagement als thema
waarop samengewerkt dient te worden.
2.2. Uitgangspunten
De uitgangspunten voor de regionale invulling van de informatiemanagementfuncties zijn:
•

•
•

•
•

•
•
•

De functies Informatiemanager Beleidsteam en Informatiecoördinator Team
Bevolkingszorg worden gesplitst vanwege de verschillen in vereiste kennis, vaardigheden
en competenties;
De functies worden ingevuld op basis van een hard piket. Basis voor dit piket is de (op dit
1
moment nog concept) regionale piketregeling voor Bevolkingszorg .
Vanwege de opkomsttijden van de informatiemanager en de informatiecoördinator, van
2
respectievelijk 45 en 60 minuten wordt een Oost-West verdeling gehanteerd waarbij de
3
grenzen van de politiedistricten worden gevolgd .
Elke piketpool bestaat uit 6 personen en één of twee personen op de ‘reservebank’.
Aantal benodigde functionarissen zijn: 24 + 4. Vier piketpools (twee piketpools
Informatiemanager BT à 6 personen per pool en twee piketpools Informatiecoördinator
TBZ à 6 personen per pool) en 4 mensen op de reservebank (voor elke functie 1
persoon).
De basis voor de invulling van de functies is het bijbehorende functieprofiel zoals
opgenomen in de blauwdruk Bedrijfsvoering Informatiemanagement.
De functie informatiecoördinator TBZ wordt primair ingevuld door de gemeenten.
De functie informatiemanager BT wordt vanwege het multidisciplinaire karakter van het
beleidsteam naast de gemeenten ook opengesteld voor medewerkers van de
Veiligheidsregio Hollands Midden, de GHOR Hollands Midden en de Politie (eenheid Den
4
Haag) .

1

Deze piketregeling wordt ook gehanteerd voor de regionale communicatiefuncties en voor de
functionarissen van de sectie Bevolkingszorg.
2
Normenkader Oranje Kolom Hollands Midden.
3
Concreet betekent dit dus één pool IM en één pool IC voor de samenwerkingsgebieden Midden-Holland en
de Rijn- en Veenstreek en één pool IM en één pool IC voor de Duin- en Bollenstreek en GRIP5
4
In het plenair overleg van gemeentesecretarissen is gepleit om de functie van Informatiemanager BT door
de gemeenten te laten invullen. Na heroverweging in de regiegroep is deze optie niet doorgevoerd in dit
voorstel, vanuit het principe dat het functieprofiel met de benodigde competenties leidend en het
beleidsteam een multidisciplinair team is.
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•
•
•
•
•

De functie Informatiemanager BT uit de piketpool west wordt ook ingezet als
Informatiemanager in het Regionaal Beleidsteam.
Naar de functies wordt (voor zover mogelijk) op vrijwillige basis gesolliciteerd, omwille van
5
gemotiveerde medewerkers.
Indien mogelijk en beschikbaar worden functionarissen uit bestaande lokale of
subregionale pools opgenomen in de regionale pools.
Datum operationeel 1 juli 2013.
Evaluatie: vanaf januari 2016

2.3. Voor- en nadelen
Voordelen
• Vergroten van de kwaliteit door:
o de specialisatie op functie IM BT en IC TBZ.
o een geringer aantal functionarissen, dat vaker wordt ingezet bij oefeningen en
inzetten (kennis en ervaring neemt toe).
• Verlagen van de kosten door:
o kosten te delen met meerdere gemeenten.
o opleidingskosten worden voor minder functionarissen gemaakt.
• Verlagen van de capaciteitsdruk door:
o minder functionarissen aan te wijzen op de genoemde functie.
o minder pools ‘in de lucht te houden’.
Nadelen
• Een aantal samenwerkingsgebieden hebben de afgelopen tijd gewerkt aan de invulling
van de informatiefuncties op het niveau van het samenwerkingsgebied. Opgelet moet
worden dat de gedane investeringen niet teniet worden gedaan.
• Er zijn al lopende piketpools in samenwerkingsgebieden op basis van een lokale
piketregeling die qua hoogte van de vergoeding niet overeenkomt met de regionale
piketregeling. De opgave wordt om elke functionaris onder een eenduidige regeling te
benoemen.
3. Werving en selectie
Voor de regionale invulling van de informatiemanagementfuncties is het van belang om te
beschikken over competente mensen qua kennis en vaardigheden om deze functie te vervullen,
zowel in de eigen gemeente als in andere gemeenten binnen de Veiligheidsregio Hollands
Midden.
Hiertoe wordt een werving en selectietraject doorlopen. Dit werving- en selectietraject kent de
volgende stappen:
1. Alle huidige aangewezen informatiemanagers en informatiecoördinatoren worden
geïnformeerd over de aanstaande wervingsprocedure en krijgen de mogelijkheid zich
aan te melden voor dit traject.
5

Voortgang en knelpunten met betrekking tot de invulling van de piketpools worden periodiek besproken
met de gemeentesecretarissen. Bij onvoldoende bezetting van de piketpools zullen de
gemeentesecretarissen gevraagd worden om deelnemers te leveren.
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2. Plaatsen van de vacatures informatiemanager BT en informatiecoördinator TBZ bij
alle gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden (bijlage 1). De vacature wordt
onder de aandacht gebracht via de personeelsafdelingen en via de medewerkers
Openbare Orde en Veiligheid. De gemeentesecretarissen zullen geïnformeerd
worden over de lopende sollicitatieprocedure. Sollicitaties dienen gemotiveerd per
mail te worden ingediend bij het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC).
Uitgangspunten bij de vacaturetekst zijn:
a. Functieprofiel is basis van de vacature
b. Het betreft een nevenfunctie
c. Bereikbaarheid- en beschikbaarheidverplichting
d. Piketvergoeding
e. Ervaring en al gevolgde opleidingen m.b.t. informatiemanagement in
crisisbeheersing is een pre.
3. Op basis van de sollicitaties worden selectiegesprekken gevoerd met de kandidaat.
De selectiecommissie bestaat uit:
a. de coördinerend gemeentesecretaris;
b. een gemeentesecretaris van één van de gemeenten in Hollands Midden;
c. een medewerker uit de ‘warme’ informatieorganisatie (bijv. een
informatiemanager ROT);
d. Een beleidsmedewerker van het BGC ter ondersteuning van het proces.
4. Facultatief: Na het selectiegesprek volgt, indien nodig, een competentiescan, waarbij
specifiek wordt gekeken naar de benodigde competenties conform het functieprofiel
(bijlage 2). De competentiescan wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. De
competentiescan is primair een instrument voor zelfanalyse en een analyse om
versterking van de competenties en vaardigheden te bewerkstelligen. Het geeft
mensen inzicht in hoe ze ervoor staan en of ze in aanleg over de benodigde
competenties beschikken en op welke onderdelen ze zichzelf kunnen versterken.
Secundair worden de resultaten gebruikt om selectie toe te passen op de kandidaten
die zich hebben aangemeld voor de betreffende functies.
5. Op basis van de selectiegesprekken en de eventuele competentiescans wordt door
de selectiecommissie een definitieve beoordeling gemaakt en worden de kandidaten
over de beoordeling met motivatie geïnformeerd.
Functieprofiel Informatiemanager BT
De functieprofielen voor de informatiemanagementfuncties zijn vastgesteld in 2009. De afgelopen
jaren zijn verschillende inzichten opgedaan over de invulling van de
informatiemanagementfuncties. Voor de functie Informatiemanager BT heeft dit geleid tot een
gewenste aanscherping van het functieprofiel. In de bijlage bij dit plan van aanpak is het
vastgestelde functieprofiel opgenomen, maar in de selectie rekening gehouden worden met de
volgende aanvullende (competentie) vereisten.
- WO werk- en denkniveau
- Competenties:
o Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
o assertiviteit en daadkracht
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Planning werving en selectie
Het traject start na vaststelling van dit plan van aanpak in het Dagelijks Bestuur (28 februari
2012).
• Informeren huidige functionarissen
januari/februari 2013
• Plaatsen vacatures
28 februari 2013
o Deadline: donderdag 21 maart 2013
• Selectiegesprekken
april 2013
• Eventuele competentiescans
april 2013
• Definitieve beoordeling
deadline 3 mei 2012
4. Opleiding en Oefening
In deze paragraaf wordt primair beschreven welke opleidingsactiviteiten gevolgd moeten worden
om de functie van informatiemanager BT en informatiecoördinator TBZ te kunnen vervullen. Er
wordt daarom ook ingezoomd op het traject om te komen tot een volwaardige invulling van de
functies (§ 4.1 inwerktraject). Vervolgens zal ook nog een ‘doorkijkje’ gegeven worden op
jaarlijkse opleidingsmomenten en oefenactiviteiten (§ 4.1 jaarlijkse opleiding- en
oefenactiviteiten).
4.1. Inwerktraject
Na de selectie wordt een inwerktraject in gang gezet. Dit traject kent de volgende stappen:
6

1. Basiskennis Crisisbeheersing . De Basiskennis Crisisbeheersing wordt aangeboden door
middel van een web-based e-learning module aangevuld met een dagdeel verdieping.
2. Tweedaagse opleiding Informatiemanagement. Deze tweedaagse opleiding
Informatiemanagement wordt toegespitst op de afzonderlijke functies en zal wisselend
bestaan uit theorieblokken en opdrachten en/of korte trainingen. Onderwerpen die in het
programma aan bod komen zijn:
a. Het proces van informatiemanagement in de hoofdstructuur van de
crisisorganisatie; hoe werkt het?
b. De verschillende informatiemanagementfuncties; met wie heb ik contact?
c. Verdieping: de functie van informatiemanager BT of informatiecoördinator TBZ
Wat is precies mijn rol en wat zijn mijn taken?
d. Informatiemanagement in het beleidsteam of het Team Bevolkingszorg; wat
wordt er van mij verwacht in het team?
e. De werking van het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS); hoe werkt het
systeem en wat moet ik daarin opnemen?
4.2. Jaarlijkse opleiding- en oefenactiviteiten
Jaarlijks zijn er verschillende opleiding- en oefenactiviteiten. Hieronder volgt een opsomming van
de oefenmomenten waarvoor de kandidaten in aanmerking komen:
• Jaarlijks wordt een ‘terugkomdag’ georganiseerd waar:
o Nieuwe ontwikkelingen m.b.t. informatiemanagement worden geduid.
o Nieuwe systeemontwikkelingen LCMS worden toegelicht.
o Specifieke trainingen worden gegeven op basis van de behoeften van de groep.
o Randvoorwaardelijke beheerszaken besproken worden.
6

Mits deze vanuit de eigen organisatie nog niet is gevolgd.
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•

•

•

De verwachting is dat jaarlijks één ‘terugkomdag’ noodzakelijk is (twee keer een halve
dag).
Beleidsteam oefening: jaarlijks worden vanuit de veiligheidsregio beleidsteamoefeningen
georganiseerd waarbij het beleidsteam in volledige bezetting aan de hand van één of
meerdere scenario’s wordt beoefend. Alleen de informatiemanagers BT worden hiervoor
ingepland (Gemiddeld 2 oefeningen per persoon per jaar).
Trainingen / oefeningen Team Bevolkingszorg: Jaarlijks worden door het Bureau
Gemeentelijke Crisisbeheersing trainingen of oefeningen voor het Team Bevolkingszorg
aan de gemeenten aangeboden. Alleen de informatiecoördinatoren TBZ worden hiervoor
ingepland (gemiddeld 2 trainingen of oefeningen per persoon per jaar).
Gemeenten organiseren op basis van de eigen behoefte naast de regionale activiteiten
vaak nog extra oefeningen of trainingen voor het beleidsteam en/of het team
bevolkingszorg. Hiervoor zullen de informatiemanagers en informatiecoördinatoren
worden uitgenodigd.

Bovenstaande opsomming is generiek. In de uitvoering wordt onderscheid gemaakt tussen de
informatiemanagers BT en de informatiecoördinatoren TBZ.
Planning opleidingen en oefeningen
• Basiskennis Crisisbeheersing en verdiepingsdagdeel
Mei 2013
• Tweedaagse opleiding Informatiemanagement
Juni 2013
• Terugkomdag (halve dag)
najaar 2013
• Jaarlijkse terugkerende opleidingen, oefeningen en terugkomdagen worden per jaar
ingepland
5. Piket en beheer
5.1. Piket
Beide piketgroepen worden ingericht op basis van een hard piket. Hiermee is bereikbaarheid en
beschikbaarheid van beide functies gegarandeerd. Functionarissen draaien achtereenvolgens
een volledige week piket, wat inhoud dat zij zich beschikbaar moeten houden voor inzet tijdens
een incident rekeninghoudend met de geldende opkomsttijden. De piketgroepen vinden hun
7
grondslag in de regionale piketregeling Bevolkingszorg .
Een piketweek loopt van maandag 09.00 uur tot maandag 09.00 uur. Vanuit het Bureau
Gemeentelijke Crisisbeheersing wordt jaarlijks een rooster gemaakt met een evenredige verdeling
over de functionarissen. Ruilen van een piketweek (of bijvoorbeeld een dag of een aantal uren) is
een eigen verantwoordelijkheid van de piketfunctionaris.
8
De opkomsttijden voor de beide functionarissen zijn:
- Informatiemanager BT
45 minuten
- Informatiecoördinator TBZ
60 minuten
De piketpools worden per functie verdeeld in twee groepen. Eén piketgroep Oost en één
piketgroep West per functie. Hierbij wordt de volgende gemeente-indeling gehanteerd:
7

Regionale Piketregeling Bevolkingszorg; vastgesteld in het AB van d.d. ??-??-????
Uitgaande vanaf het moment van alarmering. Bij de bepaling van geschiktheid van de functionaris wordt
uitgegaan van een normale verkeerssituatie.
8
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Piket West: Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout,
Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude.
Piket Oost: Alphen aan den Rijn, Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Gouda, Kaag en
Braassem, Nederlek, Nieuwkoop, Ouderkerk, Rijnwoude, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen,
Zuidplas.
5.2. Beheer
Het beheer van de piketpools ligt bij het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing. Ten behoeve
hiervan voert het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing de volgende taken uit:
- jaarlijks piketrooster opstellen;
- behandelen van facturen van gemeenten;
- organiseren van opleidingen en terugkomdagen voor beide piketgroepen;
- inplannen van de functionarissen voor opleidingen, trainingen en oefeningen;
- bijhouden welke opleidingen, trainingen en oefeningen door de functionarissen zijn
gevold;
- onder de aandacht brengen van vakinhoudelijke ontwikkelingen.
6. Financiën en capaciteit
6.1. Financiën
Eenmalige kosten
• De kosten van het selectietraject bestaan uit de kosten voor de competentiescans.
Uitgaande van de verwachting dat bij 5 personen een competentiescan zal worden
afgenomen zijn de kosten hiervoor € 3.000,-.
• De Basiskennis Crisisbeheersing inclusief het dagdeel verdieping worden met
uitzondering van de e-learning module in eigen beheer gegeven. Hierdoor blijven de
kosten laag, namelijk € 25,- per persoon. Totaal 28 personen x € 25,- = € 700,• Tweedaagse opleiding Informatiemanagement: uitgaande van een gemiddelde kostprijs
voor een tweedaagse opleiding à € 4.000,-, zijn de totale eenmalige kosten: € 8.000,-.
Hiermee hebben beide functiegroepen een tweedaagse opleiding.
Eenmalige kosten
Competentiescans

€

3.000,00

Basiskennis Crisisbeheersing

€

700,00

Tweedaagse opleiding Informatiemanagement €
Totaal €

8.000,00
11.700,00

Jaarlijkse kosten
 Terugkomdagen: Jaarlijks zullen terugkomdagen georganiseerd worden. Als werkbudget
om deze terugkomdagen in te vullen wordt voorgesteld een jaarlijks budget beschikbaar
te stellen van € 5.000,- (voor beide functiegroepen € 2.500,-)
 De kosten voor oefeningen van de Teams Bevolkingszorg en de Beleidsteams zijn al
gedekt door regionaal beschikbare budgetten.
 De jaarlijkse piketkosten per piketpool bedragen € 12.500,-.
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Op dit moment worden door het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing vijf piketgroepen
9
gefaciliteerd . Dit worden na goedkeuring van dit plan van aanpak negen piketgroepen. Voor de
jaarlijkse piketkosten van deze negen piketgroepen is een budget nodig à € 112.500. In een
eerder stadium is al € 75.000,- voor piketgroepen beschikbaar gesteld. Het resterende bedrag à
€ 37.500,- zal doorbelast worden aan de gemeenten.
Jaarlijkse kosten
Terug-kom-dagen
Piketkosten

€
€
Totaal €

5.000,00
37.500,00
42.500,00

Voor de financiële dekking van dit voorstel is jaarlijks een budget van € 42.500,- benodigd
Voorgesteld wordt om deze kosten op basis van inwoneraantal om te slaan over de 25
gemeenten in Hollands Midden, met uitzondering van het eerste jaar (2013). Voor het jaar 2013
worden de kosten à € 30.450,-, bestaande uit de eenmalige kosten en een half jaar piketkosten,
gefinancierd uit de algemene reserves van het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing.
Samengevat:
• 2013: benodigd budget à € 30.450,- wordt gefinancierd uit de algemene reserves van het
Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing
• 2014 e.v.: benodigd jaarlijks budget à € 42.500,- wordt op basis van inwoneraantal
doorberekend aan de gemeenten. Dit komt neer op een verhoging van de
10
inwonerbijdrage à € 0,0555 per inwoner .
Voor de aankomende jaren ziet het uitgewerkte overzicht er als volgt uit:
2013
Competentiescans
€
3.000,00 Terugkomdagen
€
Basiskennis Crisisbeheersing

€

700,00

Tweedaags opleiding IM
€
Piketkosten (half jaar)
€
Totaal €

8.000,00
18.750,00
30.450,00

Piketkosten

2014 >
5.000,00

€

37.500,00

Totaal €

42.500,00

In 2013 worden de eenmalige kosten gemaakt en vanaf 1 juli 2013 worden piketkosten gemaakt.
De terugkomdagen starten vanaf 2014.
6.2. Capaciteit
Om de gevraagde kwaliteit te kunnen leveren is het van belang dat de piketfunctionarissen
voldoende tijd krijgen om opleidingen, trainingen en oefeningen te volgen. Hieronder wordt kort
uitgewerkt welke capaciteit het vraagt van de deelnemers aan de piketgroep.

9

Dit zijn: Algemeen Commandant Bevolkingszorg, Staffunctionaris Bevolkingszorg, Communicatieadviseur
(R)BT, Communicatieadviseur ROT en Teamleider Communicatie.
10
Op basis van inwoneraantal 01-01-2012: 766.219 inwoners
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Per functionaris is in 2013 de volgende capaciteit benodigd:
Gevraagde capaciteit (2013)
aantal uur per totaal benodigde capaciteit
onderwerp
functionaris
(x 24 deelnemers) - in uren
Werving en selectie
4
96
Basiskennis Crisisbeheersing
(incl. verdiepingsdagdeel
8
192
Tweedaagse opleiding IM
16
384
Oefeningen
4
96
32
768
Totaal
Toelichting: bij het werving en selectietraject wordt uitgegaan van een totale besteding van vier
uur. Het doorlopen van de e-learning module kost vier uur, alsmede het verdiepingsdagdeel. Voor
de tweedaagse wordt uitgegaan van 16 uur en voor de oefeningen wordt jaarlijks uitgegaan van
één dag per persoon. Voor het resterende halve jaar daarom vier uur per persoon.
Per functionaris is in 2014 en de jaren daaropvolgende de volgende capaciteit benodigd:
Gevraagde capaciteit (2014 e.v.)
aantal uur per totaal benodigde capaciteit
onderwerp
functionaris
(x 24 deelnemers) - in uren
Terugkomdagen
8
192
Oefeningen
8
192
16
384
Totaal
Toelichting: voor de terugkomdagen wordt uitgegaan van één dag per jaar (acht uur). Voor de
oefeningen wordt uitgegaan van één dag per jaar (acht uur).
7. Vergelijking tussen de ‘oude’ en de gewenste nieuwe situatie
7.1. Kwaliteit
Vanwege een aantal redenen zal de kwaliteit in de nieuwe situatie toenemen.
1. Er vindt een nog niet eerder uitgevoerde selectie plaats op basis van een onafhankelijke
competentiescan.
2. Er ontstaan meer mogelijkheden om functionarissen op te leiden. Binnen de huidige
beschikbare capaciteit voor opleiden, trainen en oefenen van de Veiligheidsregio
Hollands Midden is het onvoldoende mogelijk om de huidige grote groep op niveau te
krijgen en te houden.
3. Voor de functionarissen ontstaan meer oefenmomenten doordat de grootte van de groep
afneemt.
7.2. Financiën
Piketkosten
Hieronder vindt u een uitwerking van de kosten in de huidige situatie. Door de spreiding over
verschillende samenwerkingsgebieden en de verschillende regelingen (zowel lokaal als
intergemeentelijk) is het lastig om een eenduidig beeld te schetsten van de totale financiële
kostenpost. Hieronder een omschrijving van de verschillende kosten per samenwerkingsgebied.
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• Midden-Holland
In Midden-Holland worden de informatiemanagementfuncties ingevuld door de MOV’ers. Hierdoor
zijn piketkosten voor deze functie niet zichtbaar te maken, omdat ze in principe piket draaien voor
de functie van MOV. Het gebied bestaat uit twee piketgroepen, waardoor altijd iemand
beschikbaar is.
• Rijn- en Veenstreek
In de Rijn- en Veenstreek is een piketgroep van Informatiemanagers actief op basis van zacht
piket. Dit zou een hard piket zijn geweest, op basis van de zogenaamde 10/16
brandweerregeling, als dit voorstel tot regionale invulling niet aan bod zou zijn gekomen. De
kosten van de piketregeling die men voornemens was bedroeg ongeveer € 25.000,- per jaar.
• GRIP5
In de samenwerking GRIP5 stond de totstandkoming van de informatiemanagement pools klaar
om intergemeentelijk gerealiseerd te worden. In afwachting van de regionale ontwikkelingen is
deze ontwikkeling voorlopig ‘on hold’ gezet. De wens voor samenwerking is echter wel degelijk
aanwezig, waardoor het reëel lijkt om hier, voor de beschrijving van de huidige situatie een
bedrag op te nemen. De hoogte van de vergoedingen is bekend, waardoor uitgegaan wordt in
deze berekening van de, relatief lage, piketkosten van de regionale pools à € 12.500,- per jaar.
• Duin- en Bollenstreek
Vier Duin- en Bollenstreek gemeenten (Lisse, Hillegom, Teylingen en Noordwijkerhout) hebben
een intergemeentelijke piketpool voor de informatiefuncties op basis van de 10/16
brandweerregeling à € 25.000,- . De gemeenten Katwijk en Noordwijk hebben een vergelijkbare
invulling van de informatiemanagementfuncties als de gemeenten in Midden-Holland. De
MOV’ers geven invulling aan deze functies. Piketkosten voor deze functie zijn dan ook niet te
geven in verband met versleuteling in de primaire pikettaak MOV.
Vergelijking piketkosten
Op basis van bovenstaande ontstaat een totaalbedrag van € 62.500,-. Het betreft hier een
minimaal bedrag, omdat versleutelde kosten en piketten van individuele gemeenten niet zijn
meegenomen. In vergelijking met de nieuwe situatie waarbij de piketkosten uitkomen op
€ 50.000,- levert het over het geheel van de veiligheidsregio een besparing op van € 12.5000,-.
Daarbij dient opgemerkt te worden dat hierbij ook de kwalitatieve slag gemaakt wordt in de
splitsing van de functie-invulling voor informatiemanager BT en informatiecoördinator TBZ.
Opleidingskosten
In de huidige situatie is het lastig om de opleidingskosten te bepalen, omdat niet duidelijk is wat
gemeenten daadwerkelijk besteden aan opleidingen, danwel of opleidingen en trainingen
daadwerkelijk uitgevoerd worden. Het voorgesteld jaarlijkse budget à € 5.000,- voor beide
piketgroepen is in alle gevallen per gemeente goedkoper dan in een situatie waarin de functies op
samenwerkingsniveau zijn vormgegeven.
7.3. Capaciteit
De jaarlijks gevraagde capaciteit in de nieuwe situatie bedraagt 384 uur. Per functionaris is dit 16
uur op jaarbasis.
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In de huidige situatie met ongeveer 50 informatiefunctionarissen op de functies
Informatiemanager BT en informatiecoördinator TBZ is dit 600 uur. In deze berekening wordt
uitgegaan van één dag opleiding per jaar (8 uur), geredeneerd vanuit een wenselijke situatie, en
één oefenmoment (4 uur).
Qua beschikbaar te stellen capaciteit wordt een besparing bereikt van 216 uur.
8. Besluitvormingsproces
e

Historie (1 notitie: uitgangspunten en keuzes)
- Bespreking notitie in MOV-overleg 12 december 2012
- Besluitvormend besproken in plenair overleg gemeentesecretarissen 12 december 2012
Vervolgproces (plan van aanpak)
- Bespreking regiegroep gemeentesecretarissen 23 januari 2013
- Bespreking clusteroverleggen MOV 28 en 29 januari 2013
Besluitvormingsproces
- Hoofdenoverleg – 4 februari 2013
- Veiligheidsdirectie – 11 februari 2013
- Dagelijks Bestuur – 28 februari 2013
- Algemeen Bestuur – 28 maart 2013
9. Bijlagen
Bijlage 1a. Vacaturetekst Informatiemanager Beleidsteam
Bijlage 1b. Vacaturetekst Informatiecoördinator Team Bevolkingszorg
Bijlage 2. Functieprofielen
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Bijlage 1a Vacaturetekst Informatiemanager Beleidsteam (concept)
Werk je bij een gemeente of hulpdienst (brandweer, GHOR, politie) binnen de Veiligheidsregio
Hollands Midden en wil je een nevenfunctie uitoefenen in het kader van rampenbestrijding en
crisisbeheersing? Meld je dan aan als:

Informatiemanager Beleidsteam
In de Veiligheidsregio Hollands Midden starten per 1 juli 2013 twee piketgroepen voor de functie
Informatiemanager Beleidsteam. Voor deze (neven)functie zijn wij op zoek naar gedreven
medewerkers die in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing een extra taak op zich
willen nemen.
Wat houdt de functie in?
Als informatiemanager ben je als lid van het beleidsteam verantwoordelijk voor een integrale
beeldvorming ten behoeve van de besluitvorming ten tijde van rampen en crises. Het beleidsteam
is het team dat op strategisch niveau is gepositioneerd in de crisisorganisatie. Het beleidsteam
bestaat naast de burgemeester van de getroffen gemeente als voorzitter uit de adviseurs van de
hulpdiensten en de gemeente. Om tot een compleet beeld te komen heb je contacten met andere
informatiemanagers in de crisisorganisatie. In het beleidsteam presenteer je het multidisciplinaire
beeld en draag je zorg voor een eenduidig beeld bij de deelnemers.
Wat gaat deze neventaak voor u betekenen?
De functie Informatiemanager BT wordt op hard piket gezet. Dit betekend dat de functie 24 uur
per dagen en 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar dient te zijn. Met uw piketgroep wordt
een rooster afgesproken wie welke week bereikbaar en beschikbaar is. Voor deze functie is een
beschikbaarheidvergoeding beschikbaar à € 178,50- bruto per piketweek, aangevuld met een
jaarlijkse vergoeding van 14,4 uur op het maximum van schaal [n.n.t.b.].
Er worden binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden twee piketgroepen ingericht. Een
11
piketgroep Oost en een piketgroep West . Deze indeling is gekozen vanwege de opkomsttijd van
45 minuten die geldt voor deze functie. Bij de selectie zal hier ook nadrukkelijk rekening mee
worden gehouden.
Daarnaast verwachten we van je:
- Voldoen aan het functieprofiel Informatiemanager Beleidsteam
- Deelname aan terugkomdagen (2 keer een halve dag per jaar)
- Deelname aan gemiddeld twee oefeningen per jaar.
- Aanwezigheid bij overleggen van de betreffende piketgroep.
11

Piket West: Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen,

Voorschoten, Zoeterwoude.
Piket Oost: Alphen aan den Rijn, Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Gouda, Kaag en Braassem, Nederlek,
Nieuwkoop, Ouderkerk, Rijnwoude, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen, Zuidplas.
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De Veiligheidsregio Hollands Midden faciliteert de noodzakelijke opleiding of training.
Meer informatie en aanmelden?
Voor meer informatie over deze nevenfunctie kun je contact opnemen met Evert van de Pol,
beleidsmedewerker Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing. Telefoonnummer: 088 246 5137.
Aanmelden kan tot 21 maart 2013. Wij zien je aanmelding graag per mail tegemoet inclusief een
korte motivatie. Mailen kan naar info@bgc.vrhm.nl.
Na aanmelding volgt een gesprek met een selectiecommissie bestaande uit functionarissen van
de Veiligheidsregio Hollands Midden en van de gemeenten binnen Hollands Midden. Een
competentiescan kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Bijlage: functieprofiel Informatiemanager Beleidsteam
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Bijlage 1b Vacaturetekst Informatiecoördinator Team Bevolkingszorg (concept)
Werk je bij een gemeente binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden en wil je een nevenfunctie
uitoefenen in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing? Meld je dan aan als:

Informatiecoördinator Team Bevolkingszorg
In de Veiligheidsregio Hollands Midden starten per 1 juli 2013 twee piketgroepen voor de functie
informatiecoördinator Team Bevolkingszorg (TBZ). Voor deze (neven)functie zijn wij op zoek naar
gedreven medewerkers die in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing een extra taak
op zich willen nemen.
Wat houdt de functie in?
Als informatiecoördinator ben je verantwoordelijk voor het stroomlijnen van de informatie ten
behoeve van de gemeentelijke crisisorganisatie. Je draagt zorg voor het beschikbaar stellen van
informatie vanuit de gemeentelijke crisisorganisatie voor de multidisciplinaire crisisorganisatie en
vice versa stel je multidisciplinaire informatie beschikbaar voor de gemeentelijke crisisorganisatie.
Als informatiecoördinator draag je daarnaast zorg voor een integrale beeldvorming in het Team
Bevolkingszorg.
Wat gaat deze neventaak voor u betekenen?
De functie informatiecoördinator TBZ wordt op hard piket gezet. Dit betekend dat de functie 24
uur per dagen en 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar dient te zijn. Met je piketgroep
wordt een rooster afgesproken wie welke week bereikbaar en beschikbaar is.
Voor deze functie is een beschikbaarheidvergoeding beschikbaar à € 178,50- bruto per
piketweek, aangevuld met een jaarlijkse vergoeding van 14,4 uur op het maximum van schaal
[n.n.t.b.].
Er worden binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden twee piketgroepen ingericht. Een
12
piketgroep Oost en een piketgroep West . Deze indeling is gekozen vanwege de opkomsttijd van
60 minuten die geldt voor deze functie. Bij de selectie zal hier ook nadrukkelijk rekening mee
worden gehouden.
Daarnaast verwachten we van je:
- voldoen aan het functieprofiel Informatiecoördinator Team Bevolkingszorg
- Deelname aan terugkomdagen (2 keer een halve dag per jaar)
- Deelname aan gemiddeld twee oefeningen per jaar.
- Aanwezigheid bij overleggen van de betreffende piketgroep.
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Piket West: Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen,

Voorschoten, Zoeterwoude.
Piket Oost: Alphen aan den Rijn, Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Gouda, Kaag en Braassem, Nederlek,
Nieuwkoop, Ouderkerk, Rijnwoude, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen, Zuidplas.
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De Veiligheidsregio Hollands Midden faciliteert de noodzakelijke opleiding of training.
Meer informatie en aanmelden?
Voor meer informatie over deze nevenfunctie kun je contact opnemen met Evert van de Pol,
beleidsmedewerker Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing. Telefoonnummer: 088 246 5137.
Aanmelden kan tot 21 maart 2013. Wij zien je aanmelding graag per mail tegemoet inclusief een
korte motivatie. Mailen kan naar info@bgc.vrhm.nl.
Na aanmelding volgt een gesprek met een selectiecommissie bestaande uit functionarissen van
de Veiligheidsregio Hollands Midden en van de gemeenten binnen Hollands Midden. Een
competentiescan kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
Bijlage: functieprofiel informatiecoördinator Team Bevolkingszorg
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Bijlage 2 Functieprofielen

Informatie
manager
BT

Positie;
• is lid van het BT
• ontvangt leiding van de voorzitter BT
• werkt nauw samen met sectie informatiemanager ROT en evt. andere gemeenten.
Taken en Verantwoordelijkheden
• Is verantwoordelijk voor de voortgang en kwaliteit van het informatieproces binnen
het BT
• Presenteert het infobeeld voor het BT, welke voorbereid is door het ROT.
• Vult het Infobeeld aan met relevante informatie vanuit het BT (indien dit direct
beschikbaar gesteld moet worden)
• Zorgt voor het beschikbaar stellen van de besluitenlijst en de statusvermelding van
de actiepunten
• Monitort het Infobeeld, beziet het op leemtes, tegenstrijdige berichten etc.
• Signaleert aandachtspunten en koppelt dit terug aan de informatiemanager ROT
• Verzorgt het berichtenverkeer voor het BT
Functionele en bekwaamheidseisen
HBO denk- en werkniveau
kennis en inzicht hebben van de crisisbeheersing op regionaal niveau
kennis en inzicht hebben van de multidisciplinaire crisisbeheersingsprocessen
inzicht hebben in de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het BT en
globaal van alle betrokken partijen
• kunnen werken met de beschikbare (technische) hulpmiddelen zoals LCMS en
kantoorapplicaties

•
•
•
•

Competentieprofiel
Communiceren
Ideeën, meningen en informatie aan anderen overdragen in duidelijke taal, non-verbale
communicatie en/of op schrift. Tactvol en effectief reageren op behoeften en gevoelens van
anderen, taal en terminologie aanpassen aan verschillende niveaus.
De informatiemanager:
- besteedt aandacht aan verbale en non-verbale signalen
- luistert, vat informatie schriftelijk/digitaal samen en vraagt door waar nodig
- controleert of de boodschap als bedoeld is overgekomen
- koppelt besluiten terug naar de voorzitter van het team
Accuraat
Zorgvuldig en stipt handelen, gericht op het voorkómen van fouten.
De informatiemanager:
- toetst eigen werk aan geldende procedures, regels en afspraken
- levert correct en volledig werk af
- werkt ook onder druk kwaliteitsgericht, nauwgezet en gedegen
Stressbestendig
Kalm en zelfverzekerd reageren in lastige situaties. Goede prestaties blijven leveren onder
druk, bij tegenslag of tegenstand. Om kunnen gaan met weerstanden.
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De informatiemanager:
- geeft bij (tijds)druk voorrang aan bepaalde zaken in het eigen werk en blijft doeltreffend
communiceren en notuleren
- laat zich niet meeslepen door emotie
Analyseren
Systematisch onderzoeken en alloceren van problemen en vragen. Ontleden van relevante
informatie, achtergronden en structuren. Verbanden leggen tussen gegevens en overzien van
relaties tussen oorzaak en gevolg.
De informatiemanager:
- structureert informatie
- werkt systematisch
- maakt onderscheid tussen feitelijke informatie en aannames
- maakt onderscheid tussen relevante en irrelevante informatie tbv het BT
- geeft complexe informatiestromen schriftelijk/digitaal duidelijk weer
Samenwerken
Actief inzetten voor een gezamenlijk resultaat en een gemeenschappelijk belang.
De informatiemanager:
- werkt actief aan het behalen van het gemeenschappelijke doel
- vraagt en biedt onafhankelijk advies/hulp
- vertrouwt op de professionaliteit van de andere teamleden en laat
verantwoordelijkheden liggen waar zij horen
- ondersteunt de andere teamleden bij (de voorbereiding van) het nemen van multi- en
monodisciplinaire besluiten en acties

Aanvulling functieprofiel Informatiemanager BT
De functieprofielen voor de informatiemanagementfuncties zijn vastgesteld in 2009. De afgelopen
jaren zijn verschillende inzichten opgedaan over de invulling van de informatiemanagement
functies. Voor de functie Informatiemanager BT heeft dit geleid tot een gewenste aanscherping
van het functieprofiel. Bovenstaande is het vastgestelde functieprofiel opgenomen, maar in de
selectie zal rekening gehouden worden met de volgende aanvullende (competentie) vereisten.
- WO werk- en denkniveau
- Competenties:
o politiek-bestuurlijke sensitiviteit
o assertiviteit en daadkracht

17
Agendapunt A.1 Bijlage AB VRHM 28-03-2013

Informatie
coördinator
TBZ

Positie
• Is lid van het TBZ en brengt het infobeeld in het TBZ
• Ontvangt leiding van de voorzitter TBZ
• Werkt nauw samen met sectie Bevolkingszorg ROT
Taken en verantwoordelijkheden
• Faciliteert het TBZ met beschikbare informatie in de tabbladen Bevolkingszorg en
Situatie in LCMS
• Zet de informatie/adviezen/actiepunten/vragen vanuit TBZ uit ten behoeve van
het infobeeld (deelt binnen LCMS de info).
• Ziet toe op volledigheid actualiteit en juistheid van de bijdrage aan het infobeeld
vanuit TBZ perspectief.
Functionele en bekwaamheidseisen
HBO denk- en werkniveau
kennis en inzicht hebben van de crisisbeheersing op regionaal niveau
kennis en inzicht hebben van de gemeentelijke crisisbeheersingsprocessen
inzicht hebben in de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het TBZ en
globaal van alle betrokken partijen
• kunnen werken met de beschikbare (technische) hulpmiddelen zoals LCMS en
kantoorapplicaties.

•
•
•
•

Competentieprofiel
Communiceren
Ideeën, meningen en informatie aan anderen overdragen in duidelijke taal en/of op schrift.
Tactvol en effectief reageren op behoeften en gevoelens van anderen, taal en terminologie
aanpassen aan verschillende niveaus.
De Informatiecoördinator TBZ:
- besteedt aandacht aan verbale en non-verbale signalen
- luistert, vat informatie schriftelijk/digitaal samen en vraagt door waar nodig
- controleert of de boodschap als bedoeld is overgekomen
- koppelt besluiten terug naar de voorzitter van het team
Accuraat
Zorgvuldig en stipt handelen, gericht op het voorkómen van fouten.
De Informatiecoördinator TBZ:
- toetst eigen werk aan geldende procedures, regels en afspraken
- levert correct en volledig werk af
- werkt ook onder druk kwaliteitsgericht, nauwgezet en gedegen
Stressbestendig
Kalm en zelfverzekerd reageren in lastige situaties. Goede prestaties blijven leveren onder
druk, bij tegenslag of tegenstand. Om kunnen gaan met weerstanden.
De Informatiecoördinator TBZ:
- geeft bij (tijds)druk voorrang aan bepaalde zaken in het eigen werk en blijft
doeltreffend communiceren
- laat zich niet meeslepen door emotie
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Analyseren
Systematisch onderzoeken en alloceren van problemen en vragen. Ontleden van relevante
informatie, achtergronden en structuren. Verbanden leggen tussen gegevens en overzien
van relaties tussen oorzaak en gevolg.
De Informatiecoördinator TBZ:
- structureert informatie
- werkt systematisch
- maakt onderscheid tussen feitelijke informatie en aannames
- maakt onderscheid tussen relevante en irrelevante informatie tbv het MT/TBZ
- geeft complexe informatiestromen duidelijk weer
Samenwerken
Actief inzetten voor een gezamenlijk resultaat en een gemeenschappelijk belang.
De Informatiecoördinator TBZ:
- werkt actief aan het behalen van het gemeenschappelijke doel
- vraagt en biedt onafhankelijk advies/hulp
- vertrouwt op de professionaliteit van de andere teamleden en laat
verantwoordelijkheden liggen waar zij horen
- ondersteunt de andere teamleden bij (de voorbereiding van) het nemen van multien monodisciplinaire besluiten en acties
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A.2

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
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vergadering:
Agendapunt:
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Vervolgtraject
besluitvorming:

Integrale analyse alarmeren
personen en instanties door de
GMK Hollands Midden
AB VRHM

Opgesteld door:
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1
Den Haag

Datum:
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A.2

Bijlage(n):

1

N. Bogers (VD)
G. Goedhart (DB VRHM)
-

Status:

Besluitvormend

Datum:

-

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur VRHM besluit:
1. kennis te nemen van de voorliggende analyse van eventuele oorzaken van (gedeeltelijk)
falende alarmering;
2. akkoord te gaan met het voorstel de volgende actiepunten ter verbetering van het
alarmeringsproces uit te (laten) voeren onder verantwoordelijkheid van de
Veiligheidsdirectie:
Overzicht maatregelen ter verbetering proces alarmeren
Stap 1: de beslissing voor GRIP
1a Aanscherpen GRIP procedure
1b Herhaald onder de aandacht brengen GRIP-procedure
1c
Blijvend aandacht aan rol Caco bij actuele GRIP-situatie
1d Onderzoeken mogelijkheid visuele weergave actueel GRIP-niveau op de
meldkamer
Stap 2: het versturen van de alarmering door de centralist
2a Onderzoeken mogelijkheid alarmering 1 druk op de knop
2b Afspraken actualisatie alarmeringslijsten
e
2c
Opstellen checklists 2 fase alarmering
2d Onderzoeken mogelijkheid ander alarmeringssysteem crisisfunctionarissen
2e Aandacht Caco voor maximale lengte pagertekst
2f
Opnemen pagertraining in OTO-momenten
Stap 3: de ontvangst van de alarmering door de gebruiker
Geen maatregelen
Stap 4: de opkomst van crisisfunctionarissen
4a Onderzoeken wenselijkheid en mogelijkheid monitoring alarmering en
opkomst crisisfunctionarissen
4b Organiseer structureel alarmerings- en opkomstoefeningen

1

MDOP
MDOTO
Manager GMK HM
Manager GMK HM

Manager GMK HM
Manager GMK HM
Mono
Manager GMK HM
Manager GMK HM
MDOTO

Manager GMK HM
MDOTO

Deze informatienotitie is tot stand gekomen door bijdragen van GMK HM (Erwin Verhart, Ed Faas) brandweer HM,

planvorming (Lilian Weber, Sanne van Rheenen), Veiligheidsbureau (Peter Kessels)
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3.

Toelichting op het besluit

De GMK is de startmotor van de incidentbestrijding en crisisbeheersing; tijdige, juiste en volledige
alarmering van functionarissen die belast zijn met de aanpak van het incident is een kritische
succesfactor voor een adequaat presterende crisisorganisatie.
Tijdens de systeemtest ‘Paperclip’ is gemeld dat enkele functionarissen niet gealarmeerd zijn
door de GMK, terwijl dat gelet op de GRIP-situatie wel had gemoeten. Ook bij een aantal eerdere
GRIP-situaties is twijfel ontstaan of sommige functionarissen onterecht niet zijn gealarmeerd. Dit
is aanleiding geweest om te onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is (geweest) van een
structurele (gedeeltelijk) falende alarmering en of eventuele oorzaken daarvan van technische,
organisatorische of menselijke aard zijn.
Deze notitie beschrijft eerst de analyse van de werkwijze bij alarmering en de aspecten die een
rol kunnen spelen bij eventuele fouten in de alarmering (4.1) en gaat in op de alarmering bij
systeemtest Paperclip (4.2). Deze analyse laat zien dat de oorzaken van een falende alarmering
veelsoortig zijn (informatiesystemen, procedures en menselijke oorzaken) en zich manifesteren
tijdens hectische en weinig voorkomende situaties.Vervolgens worden (onder 5) beschreven
welke verbetermaatregelen worden voorgesteld. Het voorstel luidt de verbetermaatregelen onder
verantwoordelijkheid van de Veiligheidsdirectie te laten uitvoeren, waarbij zowel de directeur GMK
(voor alle meldkamer gerelateerde verbeterpunten) als de directeur Veiligheidsregio (voor de
andere verbeterpunten) de belangrijkste actoren zijn.

4.

Analyse proces alarmeren

4.1 Analyse proces alarmeren

Het proces alarmeren is onder te verdelen in een aantal processtappen:
1) de beslissing voor GRIP;
2) het versturen van de alarmering door de centralist;
3) de ontvangst van de alarmering door de gebruiker;
4) de opkomst van crisisfunctionarissen.
Per processtap wordt hierna beschreven welke elementen een rol kunnen spelen in gevallen van
falende alarmering.
Ad 1) De beslissing voor GRIP
De GMK Hollands Midden stuurt eenheden naar meldingen waarvoor inzet van politie, brandweer
of ambulance noodzakelijk is. Regelmatig moeten naast operationele eenheden ook
functionarissen worden gealarmeerd. Dat is onder andere het geval bij de ‘Gecoördineerde
Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) situaties, waarbij grote groepen functionarissen
verplicht gealarmeerd moeten worden.
Beslissingsbevoegd
In het Regionaal Crisisplan is beschreven wie beslissingsbevoegd is tot het instellen van een
‘GRIP’-situatie.
‘De bevoegdheid tot opschaling naar GRIP 1 en 2 lig bij de operationeel leidinggevenden ter
plaatse, hun leidinggevende of de Calamiteitencoördinator (Caco). De burgemeester is bevoegd
om advies van de betrokken hulpdiensten of Algemeen Commandant Bevolkingszorg op te
schalen naar GRIP 3. De voorzitter Veiligheidsregio kan op advies van de Operationeel Leider en
betrokken burgemeesters opschalen naar GRIP 4.’
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Op zichzelf is dit een heldere regeling. In de praktijk blijkt echter dat een aanvulling gewenst is.
Namelijk de aanvulling dat de burgemeester (GRIP 3) en de voorzitter veiligheidsregio (GRIP 4)
de beslissing tot het instellen van GRIP 3 en 4 in overleg met de Operationeel Leider (OL) van het
Regionaal Operationeel Team (ROT) neemt, zodat de OL ROT de Caco opdracht kan geven de
alarmering te (laten) verzorgen. In de praktijk wordt die beslissing meestal in overleg tussen OL
ROT en burgemeester / voorzitter Veiligheidsregio genomen, maar soms niet (Alphen), waardoor
de GMK-centralisten niet (tijdig) kunnen alarmeren.
Daarbij is het van essentieel belang dat in geval van een GRIP-4 situatie de voorzitter van de
veiligheidsregio en de OL ROT specifiek benoemen welke gemeenten betrokken zijn en welke
gemeenten gealarmeerd (of wellicht alleen geïnformeerd) moeten worden. In de huidige situatie is
daar soms onvoldoende aandacht voor, waardoor de GMK wordt geconfronteerd met de vraag
welke gemeenten zij (als effectgebied) moeten alarmeren; dat moet namelijk handmatig worden
toegevoegd aan de alarmeringslijst van de centralist (zie ook stap 2)
Inmiddels is op de GMK HM ook het begrip ‘bestuurlijke GRIP’ in gebruik. Als de centralisten
alarmeren voor een ‘bestuurlijke GRIP’ dan alarmeren zij de dienstdoende ROT-leden, zonder de
operationele eenheden. De aanleiding daarvoor is vaak dat er wel overleg nodig is tussen de
hulpdiensten over een (dreigende) situatie, maar zonder dat er een duidelijk
brongebied/incidentlocatie te benoemen is (denk aan gladheid of aan voorbereiding op een
evenement of aan stroomstoring). Deze term ‘bestuurlijke GRIP’ is niet in het Regionaal
Crisisplan opgenomen en gebruik ervan kan dus verwarring veroorzaken.
Voorts is essentieel dat de betrokken functionarissen de GRIP-procedure herhaald onder de
aandacht wordt gebracht, in het bijzonder als het gaat om de niet regelmatig voorkomende GRIP
3 en GRIP 4 situaties. Van iedere functionaris mag worden verwacht dat hij/zij bij afkondigen van
elk van de GRIP-niveaus weet:
- welke rol hij/zij heeft;
- waar hij/zij moet opkomen;
- wat hij/zij moet doen (waaronder vervolg alarmering).
Opschaling
In geval van opschaling dient telkens opnieuw gealarmeerd te worden. Voor personen die reeds
gealarmeerd zijn, is een nieuwe alarmering een informatiemoment in de opschaling.
Actuele GRIP-situatie
Uit evaluaties blijkt dat soms onduidelijkheid bestaat over de actuele GRIP-situatie. Dat wil
zeggen dat niet alle centralisten op de meldkamer en alle crisisfunctionarissen van de ‘kolommen’
bekend zijn met het actuele GRIP-niveau.
Op de meldkamer is de oorzaak daarvan gelegen in de ‘hectiek’ die ervoor zorgt dat centralisten
de opschaling niet bewust meekrijgen. De Caco is verantwoordelijk voor de bewustwording van
het actuele GRIP-niveau bij alle centralisten. Er is op de GMK HM geen lichtkrant of
‘signaalverlichting’ waardoor voor eenieder het GRIP-niveau altijd waarneembaar is.
Bij de crisisfunctionarissen van de ‘kolommen’ wordt onduidelijkheid veroorzaakt doordat het
e
enige tijd duurt voordat de opschaling bekend is gemaakt via de meldkamer én de 2 fase
alarmering (zie stap 2 ‘complete alarmering’). Vaak ook worden functionarissen via de ‘informele’
lijn al geïnformeerd over een incident (compleet met beelden ‘het zal wel GRIP 2 worden’),
waardoor het lijkt alsof alarmering lang op zich laat wachten, maar feitelijk direct plaatsvindt na de
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beslissing door de Caco, het CoPI, het ROT, de burgemeester of de voorzitter van de
veiligheidsregio. Voor de volledigheid: de informele alarmeringslijn is óók het bewijs van onze
gemotiveerde, betrokken en adequaat presterende veiligheidsregio (zie ook IOOV-rapport
Alphen).
Ad 2) Het versturen van de alarmering door de centralist
Bij iedere GRIP-situatie moeten binnen 2 minuten verplicht groepen functionarissen worden
gealarmeerd (en/of geïnformeerd) door de GMK HM.
‘Automatische’ alarmering door de GMK HM (drie maal druk op de knop)
In de bijlage treft u het actuele overzicht aan van de functionarissen die worden gealarmeerd per
GRIP-fase. De politie, brandweer, ghor en gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel
houden van deze lijst. Deze lijst wordt continue geactualiseerd. Aan de functionarissen is een
verzorgingsgebied gekoppeld, waardoor automatisch bij een GRIP 3 in bijvoorbeeld de gemeente
Kaag en Braassem ook daadwerkelijk de functionaris (of die van de piketpool) van Kaag en
Braassem wordt gealarmeerd.
De gegevens op deze lijst zijn opgenomen in het meldkamersysteem. Bij een incident worden,
door het meldkamersysteem, de te alarmeren personen en instanties aan de centralist van de
betreffende discipline, gepresenteerd. Hierna kan de centralist met één druk op de knop
alarmeren. De alarmering wordt door de centralisten van de 3 verschillende disciplines uitgevoerd
(waarbij de brandweercentralist ook de alarmering van de gemeentelijke organisatie en de
‘multidisciplinaire functionarissen’ uitvoert). Dus in geval van een GRIP-situatie moeten uiteindelijk
3 centralisten ieder op een knop drukken om ‘alle functionarissen op hun lijst’ te alarmeren. De
Calamiteitencoördinator, ziet er op toe dat dit tijdig gebeurt.
In geval van opschaling dient telkens opnieuw gealarmeerd te worden. Voor personen die reeds
gealarmeerd zijn, is een nieuwe alarmering een informatiemoment in de opschaling. De
Calamiteitencoördinator ziet er ook op toe dat de opschaling tijdig plaatsvindt.
De drie belangrijkste ‘fouten’ die in deze fase bij de GMK kunnen optreden in de alarmering zijn:
1) het overzicht van te alarmeren functionarissen per GRIP-situatie is niet correct, waardoor
functionarissen onterecht wel of niet worden gealarmeerd (organisatorische fout).
2) de centralist van een kolom voert de alarmering niet uit en de anderen wel: nu is de ene
kolom wél gealarmeerd en opgeschaald en de andere kolommen niet. (organisatorische
zwakte in de procedure/menselijke fout)
3) in geval van opschaling (bijvoorbeeld van GRIP 2 naar GRIP 3) wordt de alarmering
onterecht niet nogmaals uitgevoerd door de centralist, bijvoorbeeld door de hectiek
(menselijke fout). De specifieke functionarissen behorend bij het ‘hogere’ GRIP-niveau
zijn dan niet gealarmeerd, die van het lagere GRIP niveau wel, maar zij weten niet dat er
opgeschaald is.
De Caco waarborgt dat de fouten genoemd onder 2) en 3) niet worden gemaakt door bij de
afkondiging van een GRIP-situatie (en de opschaling) iedere centralist expliciet de opdracht te
geven de alarmering behorende bij dat GRIP-niveau te versturen. De Caco controleert ook of dat
is gebeurd doordat hij is opgenomen in iedere alarmeringslijst en dus 3 pagerberichten ontvangt /
moet ontvangen. Er is op de GMK HM geen lichtkrant of ‘signaalverlichting’ waardoor voor
eenieder het GRIP-niveau altijd waarneembaar is.
Scenariospecifieke ‘handmatige’ alarmering
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De ‘automatische’ alarmering door de GMK HM is niet in alle situaties toereikend. Zo moet de
GMK HM in geval van GRIP 3 en GRIP 4 handmatig (dat wil zeggen telefonisch en niet via de
2
pager) het OM alarmeren . In specifieke situaties moet de GMK HM ook andere functionarissen
handmatig alarmeren (scenarioafhankelijke alarmering). Denk aan een bommelding waarbij ook
3
de Teamleider Explosievenveiligheid (TEV’er) van de politie moet worden gealarmeerd .
Er zijn geen checklists beschikbaar op de GMK ten behoeve van deze scenariospecifieke
handmatige alarmering.
GRIP 4 alarmering
De GRIP 4 alarmering vindt niet volledig automatisch plaats. De reden daarvoor is dat alleen de
gemeente waaraan het incident is gekoppeld in het systeem automatisch in de alarmeringslijst
verschijnt. De gemeenten(n) die ‘effectgebied’ zijn, zijn onbekend. Centralisten moeten de
gemeente(n) die effectgebied is(zijn) dus handmatig toevoegen aan de alarmeringslijst.
Automatisering op dit punt is niet mogelijk. Onder stap 1) is reeds aangegeven dat het essentieel
is dat de voorzitter van de veiligheidsregio in geval van GRIP 4 overlegt met de OL ROT waarbij
zij expliciet bepalen welke gemeenten moeten worden gealarmeerd om op te komen in het RBT.
Pagertekst
De klacht over de pagertekst is dat de relevante informatie aan het eind van het bericht staat. De
pager is niet zo gebruikersvriendelijk, waardoor sommige functionarissen moeite hebben met
‘scrollen’ naar de voor hen relevante informatie. Omdat het pagerbericht maximaal 140 tekens
kan bevatten, valt bij een overschrijding van het maximaal aantal tekens als eerste de GRIP
aanduiding eraf. De vraag is daarom of de aanduiding van de GRIP-situatie vooraan in het bericht
kan worden opgenomen.
Dat is volgens de GMK HM zeer onwenselijk omdat de opbouw van de pagertekst is gebaseerd
op de behoefte van de operationele eenheden. De operationele eenheden van de brandweer
maken voor alle incidenten gebruik van de pager. Slechts een klein deel van alle incidenten leidt
tot het afkondigen van GRIP. Het aanpassen van de opbouw van de pagertekst leidt dus tot het
nadeel dat de operationele eenheden in verreweg het grootste deel van hun werk te maken
krijgen met een onhandige opbouw van de pagertekst. Daarbij is onduidelijk of de opbouw van de
pagertekst überhaupt kan worden aangepast. P2000 is ontwikkeld voor het alarmeren van
operationele eenheden. Het huidige gebruik van P2000 door crisisfunctionarissen met een
informatiebehoefte past dus niet goed bij dit systeem, maar is destijds gekozen vanwege de hoge
betrouwbaarheid van het systeem ten opzichte van systemen die afhankelijk zijn van mobiele
communicatie.
Overigens zal de opbouw van de pagertekst in P2000 in de toekomst regionaal niet aan te passen
4
zijn omdat die is gekoppeld aan het landelijke NMS .
Complete alarmering
De alarmering door de GMK betreft niet de ‘complete’ alarmering van alle benodigde
functionarissen. De functionarissen die deel uitmaken van de zogenaamde actiecentra van
brandweer, ghor, politie en bevolkingszorg worden niet door de GMK via de beschreven
2

NB: In het kader van ‘versterken partnerschappen’ wordt inmiddels gewerkt aan nadere afspraken over alarmeren en
opkomst van het OM in geval van GRIP-situaties.
3
Dit betreft niet persé een GRIP-alarmering, maar het gaat erom dat het soort incident leidend is voor de functionarissen
die gealarmeerd moeten worden.
4
Nationaal Meldkamer Systeem, dat is de landelijke opvolger van het nu in gebruik zijnde regionale Gemeenschappelijk
Meldkamer Systeem (GMS).
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werkwijze gealarmeerd, maar door de betreffende piketfunctionaris van hun organisatie. Kortom:
e
de alarmering is deels een verantwoordelijkheid van de Gemeenschappelijke Meldkamer (1 fase
e
5
alarmering) en deels een monodisciplinaire verantwoordelijkheid (2 fase alarmering) .
Alarmering kan dus ook falen doordat de piketfunctionaris van een organisatie die zelf wel
gealarmeerd is door de GMK HM, andere functionarissen die een rol moeten spelen tijdens een
GRIP-situatie niet alarmeert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de onduidelijkheid over het alarmeren
van de ondersteuningsgroep RBT door de piket-MOV-er van Leiden in geval van GRIP 4. De
GMK HM alarmeert deze ondersteuningsgroep niet. Iedere kolom is verantwoordelijk voor haar
e
eigen 2 fase alarmering en daarover zijn geen nadere afspraken gemaakt, behalve dat ervan uit
wordt gegaan dat iedere kolom dit adequaat organiseert.
Ad 3)

De ontvangst van de alarmering door de gebruiker

Betrouwbaarheid netwerk
Na het versturen van de alarmeringsberichten vanuit de GMK wordt er gebruik gemaakt van een
landelijk alarmeringsnetwerk P2000. Vanuit dit P2000 netwerk wordt het bericht, draadloos naar
de alarmontvanger (de pager) van de betreffende functionarissen gezonden. Het draadloze deel
van het versturen van dit bericht, wordt niet bewaakt en is de ‘zwakke schakel’ in het geheel. Door
allerlei invloeden zoals het weer, bouwconstructies, een defect in of uitschakeling van de pager, is
het mogelijk dat de functionaris een alarmering niet ontvangt.
Het alarmeringsnetwerk heeft een grote betrouwbaarheid. Dagelijks vinden er vele alarmeringen
van hulpdiensten plaats. Eventuele verstoringen dienen daarom bijna altijd bij de alarmontvanger
gezocht te worden. De pager is niet in staat om aan het netwerk terug te melden dat de
alarmering is ontvangen. Het is dus onbekend of de alarmering ontvangen is. Wekelijks vindt er
een regionaal proefalarm plaats om de alarmontvangers te testen. Buiten een adequate instructie
over het gebruik van de pager, is er geen invloed van de Veiligheidsregio Hollands Midden op dit
deel van de alarmering mogelijk.
Vervolg alarmering eigen kolom
e
Zoals aangegeven voeren de centralisten van de GMK HM de 1 fase van de alarmering uit. Een
deel van de functionarissen die deze alarmering van de meldkamer ontvangt, moet vervolgens
e
zelf de 2 fase van de alarmering uitvoeren (monodisciplinaire verantwoordelijkheid). De punten
e
waarop deze 2 fase van de alarmering kan falen zijn:
e
- techniek: de betreffende functionaris voert de 2 fase van de alarmering ofwel
telefonisch ofwel via de pager uit. Bij mankementen aan de techniek (uitval mobiel
e
netwerk), faalt de 2 fase van de alarmering
- bekendheid met verwachtingen / taken: als de betreffende functionaris niet weet welke
e
acties van hem/haar worden verwacht (zoals de 2 fase van de alarmering,
e
opkomst(locatie), in gereedheid brengen systemen), dan wordt de 2 fase van de
alarmering niet succesvol uitgevoerd. Deze onduidelijkheid lijkt zich momenteel alleen
voor te doen bij het alarmeren van de ondersteuningsgroep van het RBT. Dat neemt
niet weg dat soms de monodisciplinaire alarmering (zonder dat er onduidelijkheid over
bestaat) niet adequaat wordt uitgevoerd.

5

Voor de leesbaarheid van de notitie is het onderscheid tussen 1e en 2e fase alarmering hier opgenomen. De 1e fase
alarmering hoort feitelijk bij processtap 2 en de 2e fase alarmering bij processtap 3.
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Ad 4) De opkomst van crisisfunctionarissen
Opkomst
e
Nadat de alarmering is verstuurd door de GMK HM is de 1 fase alarmering / de opschaling
afgerond. Er zijn dan echter 2 actuele vragen:
e
1. Is de alarmering (1 fase) ontvangen door de betreffende alarmontvanger (pager)? (Zie
stap 3)
2. Komen de noodzakelijke functionarissen op en wat is de verwachtte opkomsttijd?
De meeste functionarissen nemen geen contact op met de GMK na het ontvangen van de
melding maar ondernemen actie. Overigens zou dat ook niet wenselijk zijn omdat de
GMK op dat moment de aansturing van het incident regisseert en vaak tegelijkertijd (veel)
binnenkomende 112-meldingen afhandelt. De GMK HM heeft dus geen volledig beeld van
de ontvangst van de alarmering en de opkomst van de functionarissen; wel hebben zij
contact met diverse functionarissen die aanrijdend zijn, maar – zoals gezegd – dit levert
geen compleet beeld op.

Monitoren tijdigheid en volledigheid alarmeren en opkomst
In de VRHM bestaan geen afspraken over de monitoring van de tijdige alarmering en opkomst
van functionarissen. De enige monitoring die op de GMK plaatsvindt, is dat de Caco is
opgenomen in de alarmeringslijst en daarom kan controleren of hij (drie keer) een
alarmeringsbericht ontvangt.
De GHOR neemt de volledigheid en tijdigheid van het alarmeren van de crisisfunctionarissen en
hun opkomst altijd op in de monodisciplinaire evaluatie die van elk GRIP-incident wordt opgesteld.
4.2 Alarmering Paperclip

Systeemtest Paperclip heeft een aantal verbeterpunten opgeleverd met betrekking tot de GMK /
alarmeren (Overzicht aanbevelingen Alphen en systeemtest) die in het DB VRHM van 11 oktober
2012 en het AB VRHM van 8 november 2012 zijn besproken.
Een aantal van die aanbevelingen heeft betrekking op (het functioneren van) de
Gemeenschappelijke Meldkamer, maar niet specifiek op alarmeren (3.10 tot en met 3.14). Dat is
de reden dat ze niet zijn meegenomen in deze notitie. Wel meegenomen in deze notitie zijn de
aanbevelingen: 2.1, 4.2, 4.4, 4.5.

2.1

4.2

Aanbeveling
Z.s.m. afronden van de
regionale en gemeentelijke
planvorming (de plannen
uitbreiden: voorzien in situatie
dat gemeente opschaalt naar
GRIP 3 en de wijze waarop
dan de hulpdiensten worden
gealarmeerd)

Aanscherpen
opschalingsafspraken/informatie uitwisseling over opschaling
(bekijken of het mogelijk is de

Wat te doen/ is al gepand?
Op 10 november 2011 is het eerste
deel van het Regionale Crisisplan
Hollands Midden door het
Algemeen Bestuur (RCP)
vastgesteld. Op 8 november 2012
wordt een ge-update versie aan het
Algemeen Bestuur ter vaststelling
voorgelegd. In deze versie zij onder
andere de processen
Bevolkingszorg en Geneeskundige
processen uitgewerkt.
In het Crisisplan zijn
opschalingsafspraken opgenomen.
Het besluit om al dan niet op- of af
te schalen laat zich niet vatten in

Nog te nemen actie
In het RCP (GRIP-regeling)
moet nog een werkwijze
worden opgenomen van de
meldkamer bij het
informeren van de regionale
organisatie om de
bijbehorende teams te
alarmeren als de gemeente
het initiatief neemt om op te
schalen tot Grip 3.
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alarmering eenvoudiger en
sneller te organiseren)

procedures. Het belangrijkste is dat
onder alle omstandigheden
afstemming noodzakelijk is. Bij de
implementatie van het RCP wordt
het thema "alarmering, sneller en
eenvoudiger" in het
meldkamerproces extra beoefend.

4.4

Besteed aandacht aan
opkomsttijd leden van de
diverse teams.

afspraken maken over het
permanent monitoren van
opkomst bij oefeningen en
incidenten

4.5

Borg een duidelijke werkwijze
voor de alarmering GRIP 4

Noodzaak! Betreft snelheid,
boodschappen en juiste
bezetting. En wellicht nieuwe
afspraken maken over de
ondersteuningsfuncties voor
het RBT?

Specifieker hebben zich tijdens de systeemtest Paperclip de volgende (van de onder 4.1
beschreven) oorzaken van falende alarmering voorgedaan:
- De pagertekst was te lang waardoor de aanduiding ‘GRIP 3’ is weggevallen.
- Bij de opschaling naar GRIP 4 is onterecht de burgmeester van Noordwijkerhout niet
gealarmeerd
- Een van de crisisfunctionarissen kwam niet op door een technisch mankement bij de
alarmering. En daar kwamen we laat achter doordat we nu niet monitoren of de
alarmering is ontvangen en omdat de functionaris niet kan terugmelden of / dat hij
opkomt.
- De ondersteuningsgroep RBT van de gemeente Leiden is onterecht niet gealarmeerd.
In paragraaf 5 vindt u het voorstel voor de verbetermaatregelen voor deze en andere
voorkomende gevallen van (gedeeltelijk) falende alarmering.

5.

Consequenties

Voor een adequate reactie in geval van crises en rampen is het van hoogste belang dat de
alarmering door de GMK foutloos verloopt. Gelet op het grote belang van een foutloze alarmering,
adviseren wij per beschreven processtap de volgende maatregelen om de kans op fouten in de
6
alarmering verder te minimaliseren :
1) de beslissing voor GRIP;
a) aanscherpen Regionaal Crisisplan:
o op het punt dat de burgemeester (GRIP 3) en de voorzitter van de
veiligheidsregio (GRIP 4) de beslissing tot het afkondigen van GRIP 3 of GRIP 4
in overleg met de Operationeel Leider ROT nemen. De Operationeel Leider
(ROT) informeert daarover vervolgens de Caco, die de centralisten opdacht geeft
tot alarmeren.
o in geval van GRIP 4 stemmen de voorzitter veiligheidsregio en de Operationeel
Leider ROT expliciet af welke gemeenten moeten worden gealarmeerd
(brongebied en effectgebied). [is ook een verbeterpunt voor processtap 2]

6

De volgorde van de verbeterpunten is afgestemd op de volgorde van de beschrijving van het proces alarmeren en de
fouten daarin (4.1).
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beslissing over het al dan niet opnemen van ‘bestuurlijke GRIP’ in de
uitgangspunten voor opschaling in het Regionaal Crisisplan of duidelijkheid
verschaffen over het alternatief (ROT zonder CoPI) in voorbereidingsscenario en
in scenario wel afstemming gewenst maar geen duidelijke/eenduidige
‘incident’locatie.
b) Herhaald onder de aandacht brengen van de GRIP-procedure bij functionarissen, in het
bijzonder voor GRIP 3 en GRIP 4 situaties als onderdeel van Opleiden, Trainen en
Oefenen van crisisfunctionarissen.
c) Blijvend aandacht besteden aan de rol van de Caco om de actuele GRIP-situatie te
kennen, de centralisten daarover te informeren en de tijdige, correcte alarmering
(opschaling) daarbij te laten uitvoeren en die te controleren. [is ook een verbeterpunt voor
processtap 2]
d) Onderzoeken mogelijkheid actuele GRIP-situatie op aanwezige schermen weer te geven
of aanschaf ‘lichtkrant’ (met inachtneming van de wetenschap dat de GMK HM verhuist
naar De Yp). [is ook een verbeterpunt voor processtap 2]
2) het versturen van de alarmering door de centralist;
a) Het onderzoeken van de mogelijkheid dat één centralist alles alarmeert en niet elke
centralist zijn eigen discipline. Hiervoor geldt dat de huidige werkwijze slechts een enkele
keer tot een onterechte gedeeltelijke alarmering heeft geleid. De vraag is dus of het
aanpassen van deze werkwijze een reëel probleem oplost. In principe is het aanpassen
van de autorisaties mogelijk en zou dus één centralist alle kolommen kunnen alarmeren.
Dat heeft echter als nadeel dat de huidige kolomspecifieke alarmeringsberichten niet
meer mogelijk zijn. Ook kan dan de fout gemaakt worden dat onterecht een
multidisciplinair opschalingbericht wordt verstuurd, in plaats van een monodisciplinair
opschalingbericht.
b) Het vastleggen van afspraken over de actualisatie van de lijsten van te alarmeren
crisisfunctionarissen per kolom. De huidige werkafspraak (mutaties doorgeven) leidt niet
tot problemen, maar in het kader van ‘beter safe than sorry’, kunnen we afspreken dat de
alarmeringslijst periodiek ter actualisatie wordt voorgelegd aan de kolommen.
e
c) Opstellen voor checklist 2 fase alarmering voor functionarissen die zelf moeten
‘door’alarmeren.
d) Het onderzoeken van de mogelijkheid voor een ander systeem van het alarmeren van
crisisfunctionarissen.(gebruikersvriendelijker dan huidige pager) met een mogelijkheid
voor controle ontvangst alarmering en terugmelden van de opkomst. [is ook een
verbeterpunt voor processtap 4]
e) Aandacht van centralist en Caco voor maximale lengte pagertekst.
f) Pagertraining opnemen in OTO-momenten ter verhoging van de gebruikersvaardigheid.
3) de ontvangst van de alarmering door de gebruiker;
4) de opkomst van crisisfunctionarissen
a) Onderzoeken wenselijkheid en mogelijkheid tot het maken van afspraken over monitoring
alarmerings- en opkomsttijden crisisfunctionarissen bij oefeningen en incidenten.
b) Organiseer structureel alarmerings- en eventueel opkomstoefeningen.
o

Overzicht maatregelen ter verbetering proces alarmeren
Stap 1: de beslissing voor GRIP
1a Aanscherpen GRIP procedure
1b Herhaald onder de aandacht brengen GRIP-procedure
1c
Blijvend aandacht aan rol Caco bij actuele GRIP-situatie

MDOP
MDOTO
Manager GMK HM

9
Agendapunt A.2 AB VRHM 28-03-2013

1d

Onderzoeken mogelijkheid visuele weergave actueel GRIP-niveau op de
meldkamer
Stap 2: het versturen van de alarmering door de centralist
2a Onderzoeken mogelijkheid alarmering 1 druk op de knop
2b Afspraken actualisatie alarmeringslijsten
e
2c
Opstellen checklists 2 fase alarmering
2d Onderzoeken mogelijkheid ander alarmeringssysteem crisisfunctionarissen
2e Aandacht Caco voor maximale lengte pagertekst
2f
Opnemen pagertraining in OTO-momenten
Stap 3: de ontvangst van de alarmering door de gebruiker
Geen maatregelen
Stap 4: de opkomst van crisisfunctionarissen
4a Onderzoeken wenselijkheid en mogelijkheid monitoring alarmering en
opkomst crisisfunctionarissen
4b Organiseer structureel alarmerings- en opkomstoefeningen

6.

Manager GMK HM

Manager GMK HM
Manager GMK HM
Mono
Manager GMK HM
Manager GMK HM
MDOTO

Manager GMK HM
MDOTO

Aandachtspunten / risico’s

De analyse laat zien dat de oorzaken van een eventueel falende alarmering veelsoortig zijn. De
systemen waarmee wordt gewerkt kennen beperkingen, procedures behoeven aanscherping en
de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het ‘proces alarmeren’ ligt bij meerdere personen
die allemaal een fout kunnen maken, zeker in hectische en weinig voorkomende situaties. Dat
maakt de verbetering van het alarmeringsproces een verantwoordelijkheid van allen, die niet
lichtvaardig mag worden opgevat gezien het feit de alarmering de start is voor een adequate
crisisorganisatie. Een verkeerde alarmering is een valse start, die lastig te herstellen is.
Het voorstel luidt de verbetermaatregelen onder verantwoordelijkheid van de Veiligheidsdirectie te
laten uitvoeren, waarbij zowel de directeur GMK (voor alle meldkamer gerelateerde
verbeterpunten) als de directeur Veiligheidsregio (voor de andere verbeterpunten) de
belangrijkste actoren zijn. In het Hoofdenoverleg zal de uitvoering en implementatie van de
verbeterpunten worden gemonitord en geregisseerd.

7.

Implementatie en communicatie

Bij akkoord op dit voorstel moeten de betrokken functionarissen worden geïnformeerd over hun
(deel)opdracht. Verdere implementatie en communicatie is vooralsnog niet nodig, omdat dit een
procesvoorstel betreft.

8.

Bijlagen
1. Overzicht alarmeringsoverzichten per discipline
2. Bijlage Overzicht Aanbevelingen Alphen en systeemtest.pdf (DB VRHM 11 oktober 2012)
- opvraagbaar

9.

Historie besluitvorming

Hoofdenoverleg 3 december 2012: Analyse is niet compleet; uitbreiding en aanscherping nodig.
Hoofdenoverleg 4 februari 2013: Informatienotitie alarmeren besproken met enkele openstaande
vragen. De notitie zal aangevuld met de antwoorden op de openstaande vragen in de vorm van
een beslisnotitie worden aangeboden aan de Veiligheidsdirectie van 11 februari 2013.
Veiligheidsdirectie 11 februari 2013: Akkoord.
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DB VRHM 28 februari 2013: Akkoord, aanpassing bijlage.
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Overzicht 1e fase alarmering bij GRIP situaties door GMK Hollands Midden

MKA

Politie

Brandweer*

Grip 1

Grip 2

Grip 3

Grip 4

Compagniescommandant (CCDT)
Commandant van Dienst (CvD) BRW
Monitorcode GRIP BRW
Infocode GRIP 1
Persvoorlichting BRW (piket)

Compagniescommandant (CCDT)
Commandant van Dienst (CvD) BRW
Centralisten BRW/CPA
Monitorcode GRIP BRW
Hoofd Officier van Dienst (groep)
Infocode GRIP 2
Persvoorlichting BRW (piket)
Staffunctionaris BRW

Compagniescommandant (CCDT)
Centralisten BRW/CPA
Commandant van Dienst (CvD) BRW
Monitorcode GRIP BRW
Hoofd Officier van Dienst (groep)
Infocode GRIP 3
Persvoorlichting BRW piket
Staffunctionaris BRW

Compagniescommandant (CCDT)
Regionaal Commandant Brandweer (CDT)
Centralisten BRW/CPA
Commandant van Dienst (CvD) BRW
Monitorcode GRIP BRW
Hoofd Officier van Dienst (groep)
Infocode GRIP 4
Persvoorlichting BRW piket
Staffunctionaris BRW

Burgemeester (BGM)
Algemeen Commandant (ACDT) Bevolkingszorg
MOV¹
Staffunctionaris Bevolkingszorg

Burgemeester (BGM)
Algemeen Commandant (ACDT) Bevolkingszorg
MOV¹
Staffunctionaris Bevolkingszorg
Communicatie adviseur GBT
Hoofd actiecentrum Voorlichting

Burgemeester (BGM)
Algemeen Commandant (ACDT) Bevolkingszorg
MOV¹
Staffunctionaris Bevolkingszorg
Communicatie adviseur GBT
Hoofd actiecentrum Voorlichting

Burgemeester (BGM)
Voorzitter Veiligheidsregio
Algemeen Commandant (ACDT) Bevolkingszorg
MOV¹
MOV LDN
Staffunctionaris Bevolkingszorg
Communicatie adviseur GBT
Hoofd actiecentrum Voorlichting

Functioneel Beheer GMS
Lokaal Beheer C2000
Persvoorlichter CoPI
Informatiemanager CoPI
Piket GMK

Functioneel Beheer GMS
Lokaal Beheer C2000
Nationaal CrisisCentrum
Persvoorlichter CoPI
Informatiemanager CoPI
Piket GMK
Coördinatoren GMK
Communicatie adviseur ROT
Informatie Coördinator ROT
Informatiemanager ROT
Plotters ROT
Secretaris ROT

Functioneel Beheer GMS
Lokaal Beheer C2000
Nationaal CrisisCentrum
Persvoorlichter CoPI
Informatiemanager CoPI
Piket GMK
Coördinatoren GMK
Manager GMK
Communicatie adviseur ROT
Informatie Coördinator ROT
Informatiemanager ROT
Plotters ROT
Secretaris ROT

Functioneel Beheer GMS
Lokaal Beheer C2000
Nationaal CrisisCentrum
Persvoorlichter CoPI
Informatiemanager CoPI
Piket GMK
Coördinatoren GMK
Manager GMK
Communicatie adviseur ROT
Informatie Coördinator ROT
Informatiemanager ROT
Plotters ROT
Secretaris ROT

OvD-Regionaal Militair Centrum West
Hoogheemraadschap (instantie)
Officier van Dienst - Politie (OvD-P)
Infocode GRIP 2
Infodesk
Teleservice
Pers informatie
Centralisten Politie
Piket AC SGBO
Piket CCB SGBO²
Teamchef

OvD-Regionaal Militair Centrum West
Hoogheemraadschap (instantie)
Officier van Dienst - Politie (OvD-P)
Infocode GRIP 3
Infodesk
Teleservice
Pers informatie
Centralisten Politie
Piket AC SGBO
Piket CCB SGBO²
Teamchef
Districtschef

OvD-Regionaal Militair Centrum West
Hoogheemraadschap (instantie)
Officier van Dienst - Politie (OvD-P)
Infocode GRIP 4
Infodesk
Teleservice
Pers informatie
Centralisten Politie
Piket AC SGBO
Piket CCB SGBO²
Teamchef
Districtschef
Piket eenheidsleiding

Officier van Dienst - Geneeskundig (OvD-G)
HS-GHOR
Hoofd Actie Centrum
Nederlands Rode Kruis
GMK Monitorcode GRIP MKA
Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS)

Officier van Dienst - Geneeskundig (OvD-G)
HS-GHOR
Hoofd Actie Centrum
Operationeel Directeur Publieke Gezondheid (ODPG)
Nederlands Rode Kruis
GMK Monitorcode GRIP MKA
Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS)

Officier van Dienst - Geneeskundig (OvD-G)
HS-GHOR
Hoofd Actie Centrum
Operationeel Directeur Publieke Gezondheid (ODPG)
Nederlands Rode Kruis
GMK Monitorcode GRIP MKA
Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS)

Hoogheemraadschap (instantie)
Officier van Dienst - Politie (OvD-P)
Infocode GRIP 1
Infodesk
Teleservice
Pers informatie

Officier van Dienst - Geneeskundig (OvD-G)
Nederlands Rode Kruis
GMK Monitorcode GRIP MKA
Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS)

* De brandweercentralist van de GMK alarmeert ook de functionarissen uit de gemeentelijke kolom, de partners en de multidisciplinaire functionarissen.
¹ De MOV-er is verantwoordelijk voor het in gang zetten van de 2e fase alarmering van de gemeentelijke kolom middels OOV-alert
² De piket CCb-er is verantwoordelijk voor het (in overleg met de AC) in gang zetten van de 2e fase alarmering van de polite kolom
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Bijlage 1 bij Beslisnotitie Alarmeren personen en instanties door GMK HM (vergadering AB VRHM 28 maart 2013)

A.4

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Eindrapport Eenheid in
verscheidenheid (uitwerking
advies Bestuurlijke
werkgroep bovenregionale
samenwerking)
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

P. Kessels (VB)

Datum:

28 maart 2013

A.4

Bijlage(n):

2

H. Lenferink (DB)
H. Meijer (VD)
-

Status:

Meningvormend

Datum:

-

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. kennis te nemen van het eindrapport Eenheid in verscheidenheid (uitwerking advies
Bestuurlijke werkgroep bovenregionale samenwerking) en de presentatie hierover in de
vergadering door de directeur Veiligheidsregio;
2. de voorzitter te verzoeken om, op basis van de bespreking van het eindrapport in de
vergadering, de opvattingen van het Algemeen Bestuur over het eindrapport ter kennis te
brengen van het Veiligheidsberaad.

3. Toelichting op het besluit
Op 15 februari jl. heeft het Veiligheidsberaad op hoofdlijnen ingestemd met de inhoud van het
eindrapport Eenheid in verscheidenheid (verslag van de bespreking is bijgevoegd). Dit
eindrapport is een uitwerking van het in 2012 vastgestelde advies van de Bestuurlijke werkgroep
bovenregionale samenwerking. Aanleiding voor het advies en de uitwerking ervan vormde de
brand bij ChemiePack in Moerdijk in januari 2011. Maar ook andere incidenten en rampen
noopten tot reflectie op de samenwerking tussen veiligheidsregio’s onderling, tussen
veiligheidsregio’s en het rijk en tussen departementen onderling bij bovenregionale rampen en
crises.
Alvorens het Veiligheidsberaad zich ten finale uitspreekt over het eindrapport en de implementatie
daarvan (het implementatievoorstel is nog niet besproken in het Veiligheidsberaad; dit zal
gebeuren op 31 mei a.s.), wil het Veiligheidsberaad graag de opvatting van het Algemeen Bestuur
vernemen (zie bijlagen). In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 maart a.s. zal de
directeur Veiligheidsregio, de heer H. Meijer, een presentatie geven over de hoofdlijnen van het
eindrapport en de implementatie daarvan voor de veiligheidsregio Hollands Midden. Zowel de
directeur Veiligheidsregio als de coördinerend functionaris, de heer R. Bitter, hebben een rol
gespeeld in de totstandkoming van het eindrapport (beiden lid projectgroep en respectievelijk als
co-deelprojectleider NNC als loket en co-deelprojectleider Crisiscommunicatie).
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Het eindrapport komt op belangrijke hoofdthema’s overeen met het in 2011 afgesloten convenant
over interregionale samenwerking bij rampen en crises tussen de vier veiligheidsregio’s in de
provincie Zuid-Holland. Naar aanleiding van het Jaar van het transport en veiligheid (2010) en de
brand bij Chemiepack in Moerdijk (2011) was er behoefte aan nieuwe bestuurlijke afspraken over
de borging van bovenregionale samenwerking bij rampen en crises (veiligheidsregio
grensoverschrijdend). Hiermee is invulling gegeven aan een belangrijk actiepunt uit het regionaal
beleidsplan.
Het convenant is een set van coördinatieregels inzake onderlinge afstemming en besluitvorming,
informatievoorziening en crisiscommunicatie. Het convenant regelt geen overdracht van formele
bevoegdheden, ten tijde van een bovenregionale ramp of crisis (veiligheidsregio
grensoverschrijdend). Dit is een situatie waarin de Wet veiligheidsregio’s niet voorziet (regelt tot
en met bovenlokale ramp of crisis; GRIP-4). Het afgelopen jaar zijn de afspraken in het convenant
nader uitgewerkt en geïmplementeerd. Tijdens de interregionale oefening in november a.s. (o.a.
in samenwerking met Defensie) zullen de afspraken ook beoefend worden.
Het eindrapport kent ten opzichte van het convenant wel nieuwe afspraken over bijvoorbeeld de
rollen van het Rijk (o.a. GRIP Rijk), de loketfunctie van het NCC, het vereenvoudigen van de
landelijke kennisinfrastructuur voor veiligheidsregio’s. De inhoudelijke punten uit het eindrapport
worden hieronder kort besproken.

4. Kader
Het eindrapport kent vijf uitgewerkte deeladviezen:
1. unité de doctrine: dit deeladvies bestaat uit een synchronisatie van de Grip regeling en
een landelijk afsprakenkader voor bovenregionale rampen en crises;
2. de rollen van het rijk bij rampen en crises: er worden 3 rollen voor het rijk onderscheiden:
faciliterend, richtinggevend en sturend. De laatste wordt onderscheiden in het gebruik van
de aanwijzingsbevoegdheid en een zgn GRIP Rijk;
3. het NCC als het rijksloket voor crisisbeheersing voor de veiligheidsregio’s;
4. harmonisering van de adviesstructuur voor de landelijke kennisinstituten:
veralgemenisering van de structuur die men infectieziekten al hanteert en instelling van
een vraagregisseur bij de veiligheidsregio’s;
5. eenduidige crisiscommunicatie: een bovenregionale crisiscommunicatiepool en
harmonisering van de regionale organisatie van crisiscommunicatie.
De uitwerkingsvoorstellen dragen bij aan:
1. Leiding en coördinatie in de aansturing en bevelvoering bij rampen en crises, ten aanzien
van zowel de samenwerking tussen regio’s als tussen regio’s en de rijksoverheid. De
bronregio waar de ramp of crisis zich voordoet vervult een coördinerende rol.
2. Helderheid over de rol van de rijksoverheid: wanneer de rijksoverheid faciliteert, wanneer de
rijksoverheid richting geeft en onder welke omstandigheden het Rijk zelf stuurt. In de
laatstgenoemde situatie is er sprake van een GRIP Rijk.
3. Het concreet vormgeven van het NCC als rijksloket op het gebied van crisisbeheersing voor
de veiligheidsregio’s.
4. Het vereenvoudigen van de landelijke kennisinfrastructuur voor veiligheidsregio’s, onder
andere door de structuur zoals die bij infectieziekten wordt gehanteerd te veralgemeniseren
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5.

en door het instellen van een vraagregisseur bij de veiligheidsregio’s. Hierdoor is het
mogelijk de in ons land beschikbare kennis op effectieve wijze te ontsluiten voor
veiligheidsregio’s.
Eenduidigheid in de crisiscommunicatie, op zowel rijks- als regionaal niveau,

5. Consequenties
Op basis van het eindadvies wordt landelijk een implementatieplan opgesteld met een
uitgebreide financiële paragraaf, inclusief kostenraming en dekkingsvoorstel. Dit voorstel zal
worden gehandeld in het Veiligheidsberaad van 31 mei a.s. Op basis hiervan zal gekeken worden
welke implementatiestappen genomen moeten worden in de veiligheidsregio Hollands Midden.

6. Aandachtspunten / risico’s
De verwachting is dat het eindadvies ook wordt meegenomen in de evaluatie van de Wet
veiigheidsregio’s die dit jaar wordt afgerond.

7. Implementatie en communicatie
Op basis van de bespreking van het eindrapport, zal de voorzitter de opvattingen van het
Algemeen Bestuur over het eindrapport ter kennis brengen van het Veiligheidsberaad.

8. Bijlagen
1.
2.
3.

Brief van het Veiligheidsberaad aan het Algemeen Bestuur d.d. 7 maart 2013
Eindrapport Eenheid in verscheidenheid (uitwerking advies Bestuurlijke werkgroep
bovenregionale samenwerking)
Concept-verslag bespreking eindrapport Eenheid in verscheidenheid in AB
Veiligheidsberaad d.d. 15 februari jl.

9. Historie besluitvorming
-

Convenant interregionale samenwerking bij rampen en crises tussen de vier veiligheidsregio’s in

de provincie Zuid-Holland (DB-besluit 8 september 2011).
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Inleiding
Bij (bovenregionale) rampen en crises mag geen discussie ontstaan over wie de leiding
heeft, wie wie informeert en hoe, wie met de bevolking communiceert en met welke
boodschap. Het gaat om het gezamenlijk optreden van alle betrokken overheden dat leidt
tot samenhangende crisisbeheersing. Ten allen tijde moet worden voorkomen dat
verschillende overheden langs elkaar heen werken of praten, tegenstrijdige of
verwarrende berichten naar buiten brengen of, in het minst gunstige geval, al dan niet
openlijk elkaars competentie betwisten. Eenheid van optreden is het devies.
Intensieve en gecoördineerde samenwerking stelt de veiligheid van en voor de burger
centraal. Het is belangrijk te beseffen dat er voor burgers maar één overheid is. Burgers
moeten er van op aan kunnen dat dé overheid rampen en crises op een efficiënte en
effectieve manier aanpakt en bestrijdt. Samenwerking tussen veiligheidsregio’s
onderling, tussen rijksoverheid en veiligheidsregio’s en tussen departementen is van
eminent belang om daadwerkelijk als één overheid op te treden. Cases als Moerdijk en
de andere voorbeelden tonen aan dat de huidige situatie nog niet optimaal is.
Om verbetering in deze situatie aan te brengen hebben het Veiligheidsberaad en de
minister van Veiligheid en Justitie een bestuurlijke werkgroep ingesteld die als opdracht
kreeg advies uit te brengen over verbetering van de samenwerking tussen overheden bij
bovenregionale rampen en crises. Aanleiding was de zeer grote brand op 5 januari 2011
in Moerdijk. Niet alleen dit incident, ook onder meer de zogenoemde poldercrash,
Koninginnedag Apeldoorn, de schietpartij in Alphen aan de Rijn, de Q-koorts en recente
heidebranden gaven aanleiding om de bovenregionale samenwerking nader te verkennen
en voorstellen te ontwikkelen voor een adequate benadering en aanpak daarvan.
In mei 2012 heeft het Veiligheidsberaad en in juni 2012 de Ministerraad ingestemd met
het advies van de bestuurlijke werkgroep Bovenregionale Samenwerking, inclusief een
uitwerkingsagenda. Het verbeteren van de samenwerking tussen overheden richt zich in
dit advies op vier aspecten, te weten:
1) eenheid van doctrine met betrekking tot opschaling en bovenregionale samenwerking;
2) één aanspreekpunt op rijksniveau voor facilitering aan de regio door landelijke
diensten;
3) helderheid over situaties die centrale aansturing behoeven;
4) eenduidigheid in (bovenregionale) crisiscommunicatie.
In het adviesrapport van april 2012 zijn deze vier bovengenoemde punten op hoofdlijnen
uitgewerkt. Deze punten staan niet op zich, maar hangen met elkaar samen. Uiteindelijk
gaat het om de eenheid van optreden van alle betrokken partijen - veiligheidsregio’s,
gemeenten, departementen, kennisdiensten – ten behoeve van de veiligheid van de
burger.
De Minister en het Veiligheidsberaad hebben opdracht gegeven bovenstaande vier
uitgangspunten voor het verbeteren van de samenwerking nader uit te werken in
concrete voorstellen die veiligheidsregio’s, ministeries en landelijke kennis- en
adviesdiensten op korte termijn kunnen realiseren. In opdracht van de portefeuillehouder
Multidisciplinaire crisisbeheersing van het DB Veiligheidsberaad en de Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is hiertoe een projectgroep, onder leiding
van de directeur Weerbaarheidsverhoging van het ministerie van Veiligheid en Justitie en
de directeur van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, met daaronder
verschillende deelprojecten ingesteld. De projectgroep bestond uit de projectleiders, de
deelprojectleiders en een vertegenwoordiger van het Portefeuillehoudersoverleg
Crisisbeheersing (POC) namens de managementraden. Aan de deelprojecten werkten
verschillende vertegenwoordigers van veiligheidsregio’s, Veiligheid en Justitie en andere
ministeries, de kolommen, landelijke kennisdiensten en het bureau Veiligheidsberaad
mee. In deze rapportage zijn die adviezen van april 2012 in concrete acties en
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activiteiten uitgewerkt voorzien van een handelingsperspectief voor zowel bestuurders als
professionals.
De kracht van dit implementatierapport is dat de adviezen c.q. uitgewerkte voorstellen
zonder lange besluitvormingsprocedures op zeer korte termijn gerealiseerd kunnen
worden. De implementatievoorstellen dragen positief bij aan:
1 Leiding en coördinatie in de aansturing en bevelvoering bij rampen en crises, ten
aanzien van zowel de samenwerking tussen regio’s als tussen regio’s en de rijksoverheid.
De bronregio waar de ramp of crisis zich voordoet vervult een coördinerende rol
2 Helderheid over de rol van de rijksoverheid: wanneer de rijksoverheid faciliteert,
wanneer de rijksoverheid richting geeft en onder welke omstandigheden het Rijk zelf
stuurt. In de laatstgenoemde situatie is er sprake van een GRIP Rijk.
3 Het concreet vormgeven van het NCC als rijksloket op het gebied van crisisbeheersing
en crisiscommunicatie voor de veiligheidsregio’s.
4 Het vereenvoudigen van de landelijke kennisinfrastructuur voor veiligheidsregio’s,
onder andere door het instellen van een vraagregisseur. Hierdoor is het mogelijk de in
ons land beschikbare kennis op effectieve wijze te ontsluiten voor veiligheidsregio’s.
5 Eenduidigheid in de crisiscommunicatie, op zowel rijks- als regionaal niveau, door
onder andere de implementatie van een bovenregionale crisiscommunicatie pool.
De bestuurlijke werkgroep is gevraagd om bij de totstandkoming van haar advies de
huidige wettelijke kaders als uitgangspunt te hanteren. De uitgewerkte adviezen bouwen
hier op voort. In sommige gevallen heeft de uitwerking echter tot nieuwe of aanvullende
inzichten geleid. Om te voorkomen dat deze inzichten verloren gaan zijn ze hier
opgenomen als aanvullende adviezen.
De implementatievoorstellen zijn hierna uitgewerkt, voorzien van wie wat moet doen,
wanneer en hoe. Per slot van rekening moet het bestuurlijke commitment dat er
is1verder worden uitgebouwd door explicatie van en bestuurlijke instemming met de
bestuurlijke, juridische, organisatorische en financiële consequenties van implementatie.
Bij voldoende bestuurlijk draagvlak voor deze uitwerking van het advies van de
bestuurlijke werkgroep, worden de adviezen overgenomen en kan direct van start
worden gegaan met de implementatie. Eventuele wettelijke vastlegging in Wet en Besluit
veiligheidsregio’s wordt meegenomen in de wetswijziging na de evaluatie van de Wet
veiligheidsregio’s (na medio 2013).

zoals blijkt uit de instemming van Veiligheidsberaad en Ministerraad met het advies van
de bestuurlijke werkgroep
1
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1

Unité de doctrine

Inleiding
De bestuurlijke werkgroep Bovenregionale samenwerking is van mening dat een unité
de doctrine noodzakelijk
is als het gaat om de beheersing van regionale en
bovenregionale rampen en crises, en wel op basis van de volgende probleemanalyse:
er zijn verschillen in GRIP uitwerking per regio;
binnen GRIP zijn de operationele en bestuurlijke opschaling verschillend;
de organisatie van informatieverstrekking naar effectgebieden is binnen de GRIP niet
eenduidig;
er zijn geen voorschriften voor leiding en coördinatie bij bovenregionale rampen en
crises;
er zijn goede initiatieven voor bovenregionale afspraken die de basis kunnen vormen
voor landelijke afspraken over leiding en coördinatie bij bovenregionale rampen en
crises, maar deze initiatieven vertonen onderlinge verschillen en doorkruisen
daardoor het gezamenlijk, uniform optreden. De situatie wordt daardoor voor de
rijksoverheid onoverzichtelijk; het is in het belang van een goede
informatievoorziening en afstemming om in geval van een bovenregionale ramp of
crisis één aanspreekpunt namens de veiligheidsregio’s te hebben.
Uitgewerkt advies
Het is belangrijk om te komen tot eenduidige interpretatie van operationele en
bestuurlijke opschaling. Bovenregionaal is per definitie bovenlokaal. Daarom is het advies
om bij bovenregionale incidenten in alle betrokken veiligheidsregio’s GRIP 4 toe te
passen, aangevuld met een aantal specifieke afspraken met betrekking tot de
interregionale coördinatie. Bij een interregionale ramp of crisis waar sprake is van een
duidelijke bronregio en effectregio(’s) dient de coördinatie belegd te worden bij de
bronregio. Deze situatie wordt voortaan GRIP 5 genoemd.
De regio’s moeten enige vrijheid hebben om binnen de unité de doctrine en binnen de
kaders van de Wet veiligheidsregio’s tot eigen invulling en samenstelling van de teams te
komen (zie ook aanvullend advies nr. 1.)
Dit leidt tot de volgende deelproducten:
1. Een integraal en eenduidig overzicht van de herijkte en uitgebreide GRIP-regeling
met toelichting (het gehele GRIP schema inclusief toelichting is te vinden in
bijlagen 1 en 1a);
2. Een aanvulling van de bestaande GRIP-regeling met een voorziening voor de
situatie “waarbij behoefte is aan multidisciplinaire en bestuurlijke coördinatie bij
een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis in meerdere regio’s of
ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, waartoe de betrokken voorzitters
Veiligheidsregio in gezamenlijkheid besluiten omdat het bestuurlijk noodzakelijk
wordt gevonden” (GRIP5).
3. Het GRIP schema voorziet eveneens in een situatie, waarbij het Rijk een sturende
rol vervult (GRIP Rijk), dat in hoofdstuk 2 aan de orde komt.
Voor de duidelijkheid kent de uitwerking van de unité de doctrine ook een overzicht van
de regeling voor grootschalige alarmering (bijlage 1b), daar deze situatie nu nog erg
verscholen zit in het Besluit veiligheidsregio’s (art. 2.2.1).
De basis voor het bestuurlijk en operationeel optreden ligt in de Wet veiligheidsregio’s en
de onderliggende besluiten en regelingen.
Het advies is om:
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1. het GRIPschema en de toelichting daarop, eventueel aangevuld met bevindingen uit
andere deelprojecten, aan te merken als landelijk afsprakenkader.
2. het volgende te zien als uitwerking van wat onder GRIP5 moet worden verstaan:
Bij een ramp of crisis van meer dan regionale betekenis – in situaties die niet
al door specifieke regelgeving of afspraken worden afgedekt – nemen de
betrokken
veiligheidsregio’s
in
samenwerking
de
interregionale
rampenbestrijding en/of crisisbeheersing ter hand, waarbij:
a) in geval er een duidelijk aanwijsbaar brongebied is, de veiligheidsregio waarin de
bron van de ramp of crisis zich bevindt de coördinatie voert aangaande de
bestuurlijke en operationele afhandeling van het incident in de acute fase en
nafase;
b) in geval er geen duidelijk aanwijsbaar brongebied is, de veiligheidsregio die
daartoe gezien de aard van het incident en afhankelijk van de situatie het best
geëquipeerd is, de coördinatie
aangaande de bestuurlijke en operationele
afhandeling van het incident voert;
c) de operationele coördinatie zich primair richt op het verkrijgen, veredelen en
delen van operationeel relevante informatie (“what is”), het duiden van en
besluiten omtrent gezamenlijke acties (“what to do”) en het analyseren van de
mogelijke ontwikkeling van de ramp of crisis (“what’s next”);
d) de operationele coördinatie zich tevens richt op het zo snel mogelijk met alle
betrokken regio’s maken van afspraken omtrent:
voorlichting en crisiscommunicatie
coördinatie en aanvragen van personele en materiële bijstand
de communicatie met andere, niet direct in RBT’s of ROT’s vertegenwoordigde,
belanghebbende publieke en private partijen en gezagsdragers
de inzet van liaisons
onderlinge overleg- en afstemmingsmomenten
aspecten van op- en afschaling
organisatie van de nafase
e) de veiligheidsregio’s gegeven de hiervoor vastgestelde regierol, een coördinerend
operationeel leider (COL) aanwijzen op wiens initiatief de operationeel leiders van
de veiligheidsregio’s onderling contact houden en zo nodig bestuurlijke
besluitvorming voorbereiden, als ware er een interregionaal operationeel team
(IROT);
f) het bij expliciete behoefte tevens mogelijk is één van de actieve ROT’s aan te
wijzen als dienstdoend IROT, waarbij als dan de regionaal operationeel leider
(ROL) van dat ROT fungeert als COL, en waarbij andere ROT’s liaisons naar het
IROT kunnen afvaardigen;
g) onverlet latend de keuze van de voorzitter van de veiligheidsregio om al dan niet
artikel 39 Wvr toe te passen, de voorzitters van de veiligheidsregio’s op aangeven
van de COL tezamen een interregionaal beleidsteam (IRBT) bijeen kunnen roepen,
waarin gezamenlijk wordt afgestemd over de te volgen strategie betreffende de
rampenbestrijding en crisisbeheersing.
3. Geadviseerd wordt voorgaande op te nemen in een besluit van het Veiligheidsberaad,
waaraan alle voorzitters veiligheidsregio’s zich committeren, en een besluit van de
Ministerraad, waaraan alle betrokken ministers zich committeren (dit laatste ook
vanwege het opnemen van GRIP Rijk in het GRIP schema). In aanvulling hierop wordt
geadviseerd formalisering in de Wet en het Besluit veiligheidsregio’s mee te nemen in
de mogelijke wetswijziging na de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s (na medio
2013).
Opschaling naar GRIP 4 of 5 dient uitsluitend te geschieden als hiertoe bestuurlijke
noodzaak aanwezig is. De toepassing van GRIP 4 en GRIP 5 en met name het van
toepassing verklaren van artikel 39 Wvr moet een bewuste keuze zijn - gelet op de
bestuurlijke consequenties die dit heeft - die een expliciet besluit van de betrokken
voorzitter(s) vereist.
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Bij een interregionale ramp of crisis waar sprake is van een duidelijke bronregio en
effectregio(’s) moet de coördinatie primair, tenzij eventueel anders wordt afgesproken,
worden belegd bij de bronregio, maar dit moeten alle betrokken voorzitters bij een
feitelijk incident zodra dit mogelijk is door middel van een expliciet te nemen besluit
bekrachtigen. Deze expliciete besluitvorming is des te noodzakelijker in een incident waar
geen duidelijke bronregio is. Het nemen van een besluit is ook belangin het kader van de
verantwoording achteraf.
Aanvullende adviezen
De deelprojectgroep heeft tevens een aantal aanvullende adviezen geformuleerd die
buiten de directe scope van de bestuurlijke opdracht vallen. De projectgroep hecht er
echter aan deze adviezen kenbaar te maken, met het voorstel ook deze adviezen zo
spoedig mogelijk te realiseren. De onderstaande adviezen dragen namelijk bij aan
duidelijkheid in met name leiding en coördinatie.
1. Kernbezetting hoofdstructuur. Het huidige Besluit veiligheidsregio’s voorziet in een
gedetailleerde uitwerking van de samenstelling van de verschillende teams.
Operationeel gezien is er niet altijd noodzaak om deze samenstelling volledig bij
elkaar te roepen. In de praktijk leidt de voorgeschreven samenstelling van het ROT er
soms toe dat minder snel wordt opgeschaald, omdat een aantal functionarissen dan
“niks te doen heeft”. Een alternatief is om het Besluit veiligheidsregio’s zodanig aan
te passen dat aangaande het ROT alleen een opkomstverplichting geldt voor de ROL,
de informatiemanager, de voorlichter en de hoofden van de secties die nodig zijn voor
de bestrijding van het incident en dus niet voor de voltallige secties. Dit voorziet
tegelijkertijd in zowel unité de doctrine als in een veel flexibelere inzet, die ruimte
laat om afhankelijk van het type incident gerichte keuzes te maken. Hierbij wordt ook
nog opgemerkt
dat in de praktijk de samenstelling vaak nog veel breder is
(bijvoorbeeld Defensie, waterschap, Rijkswaterstaat etc.) zonder dat dit wettelijk
wordt verplicht.
2. Toepassing aanwijzingsbevoegdheid. De huidige Wet veiligheidsregio’s voorziet bij
bovenregionale incidenten in een aanwijzingsbevoegdheid van de commissaris van de
Koningin, als Rijksorgaan namens de Minister.2 Indien de interregionale
samenwerking niet goed functioneert, kan van deze aanwijzingsbevoegdheid gebruik
worden gemaakt, of kan de Minister besluiten om naar nationaal niveau op te (laten)
schalen. In de praktijk is het uitoefenen van de aanwijzingsbevoegdheid ex. artikel 42
niet vanzelfsprekend. Eén van de redenen hiervoor kan zijn dat deze bevoegdheid
nog teveel wordt geassocieerd met de voormalige aanwijzingsbevoegdheid van de
cdK als provinciaal orgaan onder het stelsel van de niet meer geldende Wet rampen
en zware ongevallen (Wrzo). Het is aan te bevelen om in de praktijk bij alle
betrokkenen veel meer de positieve invulling te benadrukken die men aan de
betrokkenheid van de nationale overheid en commissaris van de Koningin kan geven:
de regio´s wordt juist een helpende hand geboden vanaf een ander niveau, waar
zicht is op andere aspecten van het incident.
3. Coördinerend leider CoPI bij meerdere CoPI’s Het aanwijzen van een leidend CoPI in
een situatie waarbij meerdere CoPI’s actief zijn, zoals opgenomen in het huidige Bvr,
is onwenselijk. De voorkeur gaat er naar uit om in een dergelijk geval de coördinatie
bij de Operationeel Leider / het ROT neer te leggen. Het Besluit veiligheidsregio’s
behoeft op dat punt aanpassing (art. 2.1.1. lid c).
4. Rol Regionaal Operationeel Leider. Het is wenselijk om de taak en rol van de
Regionaal Operationeel Leider in de regelgeving duidelijker te expliciteren en de
bepaling daaromtrent aan te scherpen. De rol van de Operationeel Leider is nu
verstopt in een ministeriële regeling waarmee niet alle regio’s kennelijk bekend zijn.
Bovendien wordt de rol daar twee keer omschreven: één keer als Operationeel Leider
bij de multidisciplinaire functies (bijlage C bij de ministeriële regeling); en één keer
2

Doordat de commissarissen van de Koningin optreden als Rijksorgaan namens de Minister, hebben zij te allen
tijde dezelfde ambtinstructies en opdrachten van de Minister. Bij een provinciegrensoverschrijdend incident
kan er dus geen verschil zijn tussen eventuele aanwijzingen van de betrokken commissarissen van de Koningin.
Het is dan ook niet noodzakelijk om nadere afspraken te maken over welke commissaris het primaat heeft.
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5.

6.

7.

8.

9.

als één van de mogelijke rollen van de Commandant van Dienst Brandweer (bijlage A
bij de ministeriële regeling). De rol van Operationeel Leider moet in de Wvr worden
vastgelegd en uit de ministeriële regeling gehaald worden. In de ministeriële regeling
volstaat bij de beschrijving van de CvD Brandweer een verwijzing naar de rol van
Operationeel Leider en past geen afzonderlijke omschrijving van de kwalificaties
waaraan de CvD voor die rol moet voldoen; dat staat immers al elders.
Rol adviseurs in GBT en RBT. De kolomvertegenwoordigers in het GBT en RBT hebben
een adviesrol aan het bevoegd gezag. In het Besluit veiligheidsregio´s heten ze
evenwel ´leidinggevenden´. Het klopt dat in de praktijk meestal de diensthoofden
van de kolommen zitting nemen in het beleidsteam en dat zij altijd
eindverantwoordelijk blijven voor hun organisatie (ook indien van toepassing als
werkgever). Zij hebben evenwel in het beleidsteam nadrukkelijk niet de rol van
leidinggevende, maar van adviseur. Het Besluit veiligheidsregio´s zou aangepast
kunnen worden om dit beter tot uitdrukking te laten komen.
Rol Calamiteitencoördinator meldkamer. De CaCo als onderdeel van de
hoofdstructuur van de rampenbestrijding verdient meer aandacht. De CaCo is een
centrale spil, die vanwege 24/7 bereikbaarheid en het kunnen overzien van het
incident en de regionale piketten het beste in staat is om op eenduidige wijze voor
andere regio´s en het nationale niveau (NCC, NCTV) als ingang te functioneren naar
COPI, ROT en BT. Hieraan moeten de regio´s eenduidiger invulling geven.
Unité de doctrine bevolkingszorg. Unité de doctrine bij de opschaling van de
bevolkingszorg is een noodzakelijke voorwaarde om tot een eenduidige interpretatie
van de GRIP te komen. Het is te overwegen in een vervolgproject het rapport van de
commissie Bruinooge als input te gebruiken.
Cultuuraspecten benadrukken. Bij de implementatie van het bestuurlijk
afsprakenkader rond GRIP dient niet alleen aandacht te zijn voor de formele
instrumentering maar vooral ook voor de cultuuraspecten, bijvoorbeeld door middel
van training en opleiding.
Relatie met andere crisisstructuren. Afstemming met andere crisisstructuren zoals
deze bij de (rijks)overheid bestaan vergt nadere regeling om een naadloze aansluiting
te verzekeren.

Consequenties en implementatie
De projectgroep is van mening dat een werkelijk “inslijpen” van de unité de doctrine
slechts mogelijk is als op landelijk niveau regie gevoerd wordt op het opleiden, trainen
en oefenen van alle betrokkenen. Zij stelt voor het IFV te belasten met zowel de initiële
als de permanente educatie op dit gebied en het IFV hiertoe van de noodzakelijke
middelen te voorzien. De concrete uitwerking van de implementatie, inclusief planning en
begroting, van dit deeladvies, krijgt haar bestek in het implementatieplan.
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2

GRIP Rijk

Inleiding
Soms doen zich crises voor waarbij het belang van nationale sturing evident is. Moderne
crises kenmerken zich door een sectoroverschrijdend karakter. Een natuurramp kan
onmiddellijk ook grote impact hebben op energievoorziening, drinkwatervoorziening,
transportnetwerken, en communicatienetwerken. Hoewel andere crises (moord op
Fortuyn, Amsterdamse zedenzaak) lokaal of regionaal zijn qua directe effecten en
bestrijding, veroorzaken zij wel een maatschappelijke schokgolf met landelijke
uitstraling. Dan is het van groot belang dat Rijk, regio’s en gemeenten zo uniform
mogelijk reageren op eventuele onrust en openbare orde verstoringen.
Nationale sturing is volgens de bestuurlijke werkgroep Bovenregionale samenwerking
noodzakelijk in situaties waarin de functionele wetgeving de sturing bij het Rijk belegt
ofwel om andere redenen de noodzaak bestaat dat één autoriteit knopen doorhakt zodat
de verschillende regio’s niet inhoudelijk strijdige maatregelen nemen die gevaar
opleveren voor of tot verwarring leiden bij burgers, of concurreren om schaarse
middelen.
Dit hoofdstuk is een nadere uitwerking van de vraag welke rol het Rijk wanneer vervult,
wanneer er sprake is van sturing door het Rijk en wat dat dan inhoudt. De bestuurlijke
werkgroep is uitsluitend ingegaan op de sturende rol van de rijksoverheid en heeft
daarbij twee vormen onderscheiden; richtinggeven en sturen op basis van wettelijke
bevoegdheden. De projectgroep acht het van belang om inzicht te verschaffen in alle
rollen die het Rijk bij een ramp of crisis kan vervullen. Zij onderkent hierbij een
faciliterende, een richtinggevende en een sturende rol. Voortschrijdend inzicht leidt ertoe
dat richtinggeven niet langer als vorm van sturen wordt aangeduid. Het opvolgen van
richtinggevende adviezen door de veiligheidsregio’s gebeurt immers op basis van
vrijwilligheid. De rollen worden hieronder nader toegelicht.
Uitgewerkt advies
1. Het Rijk faciliteert
Ongeacht het GRIP-niveau kan het Rijk de verantwoordelijke autoriteiten in de algemene
of functionele keten ondersteunen. De ondersteuning kan geschieden op verzoek van de
verantwoordelijke autoriteiten in de algemene of functionele keten, dan wel op eigen
initiatief van het Rijk.
Het Rijk verschaft:
bestuurlijke of operationele expertise, advies of informatiekennis (bijvoorbeeld
advies ten aanzien van crisiscommunicatie of lessen uit eerdere, soortgelijke
rampen en crises)
mogelijkheden tot afstemming en coördinatie tussen partijen (bijvoorbeeld
interdepartementale of internationale afstemming)
facilitering voor operationele processen, informatievoorziening,
informatieverstrekking en crisiscommunicatie
middelen (bijvoorbeeld communicatiemiddelen, zoals www.crisis.nl of het
publieksinformatienummer 0800-1351).
Het ligt voor de hand dat de regio of de functionele keten de gevraagde faciliteiten van
het Rijk accepteert of toepast. De gevraagde adviezen van het Rijk zijn formeel
vrijblijvend en kunnen geheel of gedeeltelijk worden afgewezen. De verantwoordelijkheid
voor de crisisaanpak ligt volledig bij de autoriteiten die worden gefaciliteerd.
2. Het Rijk geeft richting
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Het Rijk geeft richting in een situatie dat enige vorm van coördinatie en/of het stimuleren
van eenduidigheid in leiding en coördinatie gewenst of noodzakelijk is; dat geschiedt door
middel van een dringend advies van het Rijk aan veiligheidsregio(‘s) en/of gemeente(n).
Ongeacht het GRIP-niveau kan het Rijk een dringend advies geven.3 Dit dringend advies
is met name bedoeld om een gezamenlijke crisisaanpak te bewerkstelligen en/of
uiteenlopende belangen tussen de betrokken partijen in de regio’s en/of gemeenten te
verenigen. Het advies kan geschieden op verzoek van de verantwoordelijke autoriteiten
in de algemene of functionele keten, dan wel op eigen initiatief van het Rijk. Het
dringend advies heeft betrekking op één of meer deelaspecten van de crisisaanpak. De
verantwoordelijke autoriteiten zijn verplicht een terugkoppeling te geven van wat zij met
het dringend advies van het Rijk hebben gedaan. Zij kunnen alleen beargumenteerd van
het dringend advies van het Rijk afwijken.
Voorbeelden van richting geven zijn:
het opstellen van tolerantiegrenzen
uitgangspunten ten behoeve van landelijk uniforme maatregelen ter handhaving
van de openbare orde.
3. Het Rijk stuurt:
Het Rijk kan één of meer deelaspecten van de crisisaanpak sturen, door het geven van
een aanwijzing en/of door het van kracht verklaren van GRIP Rijk.
3A.
Aanwijzing Het Rijk (de betreffende vakminister) kan een aanwijzing aan
betrokken partijen geven bijvoorbeeld indien van het dringend advies met betrekking tot
de crisisaanpak wordt afgeweken. Het Rijk neemt in het geval van een aanwijzing de
uitvoering daarvan niet over, maar stelt betrokken partijen in staat uitvoering te geven
aan de bindende aanwijzing.
3B. GRIP Rijk In situaties waarbij de nationale veiligheid in het geding is of kan zijn4 en
die vragen om sturing door het Rijk kan de ministeriële commissie Crisisbeheersing
(MCCb) besluiten tot het van kracht verklaren van GRIP Rijk. Dit kan in alle GRIPsituaties (0 t/m 5). Aan de GRIP regeling wordt een niveau GRIP Rijk toegevoegd en
ingevuld (zie uitwerking in bijlage GRIP schema). De voorzitter van de MCCb zal via het
Nationaal CrisisCentrum het bevoegd gezag in de algemene of functionele kolom
informeren over het van kracht verklaren van GRIP Rijk door de MCCb en de daaraan
verbonden consequenties.
Enkele voorbeelden van GRIP Rijk-situaties zijn:
kernongeval categorie A
terroristische dreiging of aanslag
grootschalige overstroming (afhankelijk van mate van ontwrichting)
infectieziekten (A-ziekten)
grootscheepse cyberaanval (goed functioneren openbaar bestuur)
langdurige schaarste
Voor een niet-limitatieve lijst van meest gerede voorbeelden zie bijlage 2.
3A en 3B Aanwijzing en GRIP RIJK
In beide gevallen (aanwijzing én GRIP RIJK) geldt het navolgende, tenzij anders vermeld.
Voor het toepassen van rijkssturing dient een wettelijke basis te zijn:
- aanwijzingsbevoegdheid of specifieke bevoegdheden

3

De mogelijkheid blijft dat de commissaris van de Koningin op basis van de Wet veiligheidsregio’s en de
ambtsinstructie cdK (beleids)aanwijzingen kan geven.
4
Daarvan is sprake als de vitale belangen van de Nederlandse Staat en/of samenleving zodanig bedreigd
worden dat er sprake is van (potentiële) maatschappelijke ontwrichting (Instellingsbesluit ministeriële
commissie Crisisbeheersing 2012).
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-

noodwetgeving/staatsnoodrecht in buitengewone omstandigheden5 (met
als uiterste middel: ongeschreven noodrecht)

Met inachtneming van het ter zake wettelijk bepaalde, zal sturing door het Rijk
plaatsvinden ter waarborging van het (inter)nationaal belang, waaronder wordt
begrepen:
- de belangen van de veiligheid van de staat;
- het algemeen belang;
- de vijf vitale belangen in het kader van de nationale veiligheid.6
Sturing door het Rijk kan worden geëffectueerd met dien verstande dat:
a) voldaan is aan de wettelijke vereisten (zoals afkondiging Kb), en/of
b) de verantwoordelijke rijksautoriteit het medebestuur tevoren heeft
geïnformeerd over de inhoud van de aanwijzingsbevoegdheid en het
terrein waarop deze betrekking heeft
c) ad a. en b. geldt tenzij de vereiste spoed dit niet toelaat, of tenzij
toepassing van ongeschreven noodrecht noodzakelijk is.
Sturing door het Rijk heeft betrekking op één of meer deelaspecten van de crisisaanpak.
Sturing vindt dan alleen plaats op de deelaspecten waarop de interventie is gebaseerd.
Bij toepassing van de specifieke- of aanwijzingsbevoegdheid bepaalt het Rijk de inzet van
de decentrale bevoegdheden, wat iets anders is dan het overnemen van die
bevoegdheden7; uitzonderingen hierop kunnen zijn buitengewone omstandigheden en
taakverwaarlozing.
De bestuurlijke verantwoordelijkheid over de deelaspecten ingeval van het geven van
een aanwijzing (ad 3A), ligt bij de vakminister die de aanwijzingsbevoegdheid hanteert.
In een GRIP Rijk situatie (ad 3 B) berust het bevoegd gezag op nationaal niveau bij de
betrokken wettelijk bevoegde ministers. Deze stemmen de uitoefening van hun
bevoegdheden af in eerder genoemde ministeriële commissie Crisisbeheersing (MCCb).
Voor zover de bevoegdheden van de Voorzitters VR in een GRIP Rijk situatie niet worden
geraakt door de ministeriële bevoegdheden blijven zij zelfstandig bevoegd.
De uitvoeringsverantwoordelijkheid voor de crisisaanpak blijft - ook indien een
vakminister een aanwijzing geeft dan wel de MCCb GRIP Rijk van kracht verklaart –
liggen bij de autoriteiten in de algemene of functionele keten; bij rampen en crises in de
algemene keten – de zogeheten openbare orde en generieke openbare veiligheid - is dit
de burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio.
Sturing door het Rijk op deelaspecten laat onverlet de noodzakelijke afstemming in het
Regionaal Beleidsteam van de (coördinerende) regio.
Er kunnen zich situaties voordoen waarin het Rijk ook de uitvoeringsverantwoordelijkheid
van een of meer deelaspecten van de crisisaanpak op zich neemt. Een voorbeeld is
grootschalige evacuatie.
Consequenties en implementatie
Bestuurlijk-juridisch
Er wordt uitgegaan van drie rollen van het Rijk:
5

Buitengewone omstandigheden zijn omstandigheden waarin een vitaal belang van de samenleving wordt
bedreigd of aangetast en waarin normale bevoegdheden niet toereikend zijn.
6
Het hier gestelde vormt een afbakening van de bevoegdheid voor zover de bevoegdheid daar zelf niet in
voorziet.
7
Voorbeeld: bij een infectieziektecrisis kan het Rijk (VWS) bepalen dat scholen moeten worden gesloten;
vervolgens dienen de voorzitters VR die maatregelen te nemen (zo nodig ook beschikkingen te treffen).
Aanpalend dienen wellicht ook openbare orde maatregelen te worden getroffen.
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o
o

o

faciliteren,
richting geven
(in afwijking van het advies van de bestuurlijke werkgroep en de
beleidsreactie van de Minister is richting geven dus een aparte rol en geen
onderdeel van sturen).
sturen

Situaties waarin het Rijk op een of meer deelaspecten een sturende rol aanneemt,
krijgen het predicaat “GRIP Rijk” in plaats van “GRIP 5”.
Het instellingsbesluit ministeriële commissie Crisisbeheersing 2012 vergt aanpassing /
aanscherping. Het voorstel is om in artikel 2 van het besluit een apart lid toe te voegen
over de sturende rol, met een nadere uitleg / context van “GRIP Rijk” in de toelichting
van het besluit.
De GRIP-regeling moet worden aangevuld met GRIP Rijk; het bijgevoegde GRIP schema
is op dat punt al ingevuld (zie bijlage 1 en 1a).
Naast uitwerking van de bestuurlijke rol van het Rijk bij bovenregionale samenwerking
bij rampen en crises is er ook behoefte aan verdere uitwerking van de operationele
aspecten van bovenregionale samenwerking, meer specifiek verheldering van de taken
en verantwoordelijkheden van de Landelijke Operationele Staf (LOS). Daartoe is
inmiddels een werkgroep gestart.
Op dit moment worden in interdepartementaal verband de rol en positie van de
zogeheten rijksheren in de volle breedte (incl bovenregionale samenwerking) bezien in
het kader van de herziening van het staatsnoodrecht. De resultaten daarvan worden te
zijner tijd meegenomen in het implementatietraject.
Financieel
Naar verwachting zijn er geen financiële consequenties.
Organisatorisch
In het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming dient een tekst over de inzet van het Rijk
(faciliterende, richtinggevende en sturende rol) bij bovenregionale rampen en crises te
worden opgenomen.
In het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming kan eventueel een verwijzing worden
opgenomen naar de tabel (bijlage 2) met een niet-limitatieve lijst van de meest gerede
voorbeelden van de sturende rol van het Rijk (de tabel zelf wordt niet in het Handboek
opgenomen, maar gepubliceerd op de website van de NCTV).
De planvorming op nationaal en regionaal niveau vergt nadere uitwerking en vormgeving
conform het aangescherpt instellingsbesluit MCCb, het herziene Nationaal Handboek
Crisisbesluitvorming en de herziene GRIP-regeling.
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3

Het koppelvlak tussen Rijk en regio’s

Inleiding
Betrokkenheid van veel rijksdiensten kan voor de regio’s de eenduidigheid en
overzichtelijkheid van optreden in crisissituaties belemmeren. Onbekendheid met de
inrichting van de rijksdiensten kan bij de regio’s tot gevolg hebben dat een regio met een
hulpvraag tijdens crises een zoektocht langs de verschillende instanties van het Rijk
maakt. Juist op een moment dat snelle respons geboden is. Is eenmaal de juiste
rijksdienst gevonden, dan kan er een onduidelijke relatie bestaan tussen opdrachtgever
(regio) uit de generieke kolom en opdrachtnemer (rijksdienst) uit de functionele kolom.
Feitelijk kent ieder beleidsveld een functionele kolom met eigen loketten en eigen
rijksdiensten of sturingslijnen in de richting van de regionale diensten. Door de opbouw
van functionele wetgeving worden deze rijksdiensten ook tijdens crisissituaties binnen de
eigen functionele kolom aangestuurd. De landelijke diensten opereren in de responsfase
niet altijd vanuit dezelfde crisismodus of hetzelfde urgentiebesef als de regio die om een
advies gevraagd heeft. Dit leidt soms tot problemen als de regio buiten de reguliere
werkuren nog aanvullende vragen heeft, of een toelichting behoeft op een expertadvies.
Daarnaast komt vanuit de regio de hulpvraag vaak pas op een laat moment terwijl het
verzoek wel voorzienbaar was. Verzoeken kunnen niet tijdig worden ingeregeld als het
Nationaal Crisiscentrum niet weet dat die hulpvraag misschien volgt, terwijl daar al wel
meer informatie over beschikbaar was.
Uitgewerkt advies
Als oplossing voor bovenstaande problemen heeft de bestuurlijke werkgroep de volgende
adviezen geformuleerd. Op rijksniveau fungeert het NCC als één loket voor de
veiligheidsregio. Kom tot vereenvoudiging en standaardisering van de verschillende
adviesstructuren en landelijke adviesnetwerken, en van de aansturing van de daarbij
betrokken landelijk opererende diensten. Het verdient aanbeveling dat bepaalde
functionaliteiten in de regio’s op dezelfde wijze geregeld zijn. In de verschillende regio’s
moet het aanspreekpunt voor operationele afstemming enerzijds en bestuurlijke
afstemming anderzijds gelijkvormig zijn, zodat NCC en landelijke kennis- en
adviesdiensten overal dezelfde ingang hebben.
Deze adviezen zijn hieronder uitgewerkt in twee deeladviezen. Het eerste deeladvie s
heeft betrekking op het NCC als het rijksloket voor crisisbeheersing voor de
veiligheidsregio’s. Het tweede deeladvies op de harmonisering van de adviesstructuur.

A

Het NCC als rijksloket voor crisisbeheersing

De bestuurlijke werkgroep Bovenregionale Samenwerking heeft in april 2012 geadviseerd
dat het Nationaal CrisisCentrum (NCC) als één rijksloket voor de veiligheidsregio moet
fungeren. Veiligheidsberaad en Ministerraad hebben dit advies overgenomen. Effectieve
informatiedeling blijkt vaak de achilleshiel te zijn bij crisiscoördinatie. Aansluiting tussen
de veiligheidsregio’s (onderling) en de verschillende departementen (onderling) is
cruciaal. Een gezaghebbend aanspreekpunt vanuit het Rijk, waarop regio’s tijdig een
beroep kunnen doen is noodzakelijk. Het NCC zou dat gezaghebbend aanspreekpunt
moeten zijn en als één rijksloket voor crisisbeheersing moeten fungeren ten behoeve van
de regio’s. In dit hoofdstuk krijgt deze één-loket-functie van het NCC een nadere
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uitwerking. Daarbij ligt de nadruk op het verhelderen van de spelregels en het
onderstrepen van het gezamenlijke belang: veiligheid en vertrouwen van de burger (en
hulpverleners). Het zal dus niet inhoudelijk ingaan op de inrichting van de
crisisorganisatie. De uitwerking behelst een afsprakenkader met spelregels voor de éénloket-functie en een factsheet voor de regio’s met daarin beschreven hoe het NCC werkt,
aangevuld met een bijlage waarin een uitgebreidere beschrijving is opgenomen van het
NCC, haar producten en diensten. Vanzelfsprekend staat of valt het voorstel met de
implementatie ervan.
Advies
Resultaatsoriëntatie
Vanuit de visie dat men ten allen tijde handelt ten dienste van de veiligheid en het
vertrouwen van de burger en de hulpverleners, gelden de volgende uitgangspunten:
Op basis van een gedeeld beeld van het incident en haar effecten wordt
afgestemd, snel en adequaat gehandeld;
De burger wordt tijdig, eenduidig en eerlijk geïnformeerd.
Afsprakenkader voor de één-loket-functie
Om te kunnen handelen ten dienste van de veiligheid en het vertrouwen van de burger
en de hulpverleners moet informatie altijd gedeeld worden wanneer men kan vermoeden
dat deze relevant is voor besluiten en optreden van de crisisorganisatie. Het is van groot
belang dat informatie-uitwisseling snel en eenduidig is om de samenwerking te
optimaliseren. Onderstaande afspraken zijn daarbij randvoorwaardelijk:
1.

Het Nationaal CrisisCentrum is generiek aanspreekpunt en wordt op de hoogte
gesteld bij relevante directe informatielijnen.

Het NCC fungeert als direct aanspreekpunt van het Rijk (inclusief het LOCC) voor de
veiligheidsregio’s. Het zorgt voor de koppeling tussen de generieke en de functionele
kolommen, wanneer zij elkaar niet kunnen vinden in de koude of warme fase. Directe
informatielijnen – onder andere bij adviesvragen - kunnen uiteraard blijven bestaan in de
crisisorganisatie. Expert-to-expert contact wordt zelfs toegejuicht in lijn met het voorstel
voor de harmonisering van de adviesstructuur.
Het is echter wel van cruciaal belang dat het NCC op de hoogte wordt gesteld. Het NCC is
voor het Rijk verantwoordelijk voor het landelijk totaalbeeld. De veiligheidsregio zorgt
voor een totaalbeeld van de crisis. Beiden kunnen elkaar verrijken. Het is daarom van
belang dat het NCC overzicht heeft van alle relevante informatielijnen. Tegelijkertijd kan
het daarmee zorgen voor coördinatie indien meerdere regio’s los van elkaar dezelfde
typen vragen gaan stellen. Het NCC kan er daarmee voor waken - samen met de
voorzitter van het crisisexpertteam en de vraagregisseur8 - dat adviesvragen los van
elkaar gesteld worden. De informatie hoeft niet via het NCC, maar moet wel ter
kennisgeving naar het NCC (bijvoorbeeld via LCMS of de cc-functie in e-mailberichten).
2.

Informatie-uitwisseling tussen en binnen Rijk en regio vindt plaats via netcentrisch
werken.
LCMS is op dit moment het belangrijkste regionale instrument voor netcentrisch werken
tussen
de
veiligheidsregio’s en
het
informatieknooppunt
het
belangrijkste
interdepartementale instrument. Regio’s dienen het netcentrisch werken volledig en
8

Zie hoofdstuk 3b.
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uniform te implementeren en te beoefenen en hun werkwijze verder te harmoniseren. De
leider ROT draagt er zorg voor dat alle relevante crisisonderdelen in opgeschaalde
situaties LCMS ook daadwerkelijk gebruiken voor informatiedeling. De informatiedeling
tussen de departementen onderling dient te geschieden via het informatieknooppunt. Het
NCC, dat als 26e regio zit aangesloten op LCMS, zorgt voor de koppeling tussen het
informatieknooppunt en LCMS en fungeert daarmee als schakel tussen de
veiligheidsregio’s en het Rijk. Het is wenselijk ook een technische koppeling tussen beide
systemen te realiseren.
3.
Gestandaardiseerde contactpunten binnen/tussen regio en Rijk.
Waar LCMS vooral nuttig is voor het delen van feitelijke informatie, is persoonlijk contact
essentieel voor duiding en afstemming. Functionele interne telefoonnummers (in plaats
van persoonlijke) op nationaal en regionaal niveau zijn noodzakelijk voor adequate
informatie-uitwisseling,
vooral
voor
sleutelfunctionarissen.
Tenminste
twee
piketnummers – de operationeel leider en de informatiemanager ROT – dienen bij het
NCC (en de andere regio’s) bekend te zijn. Netwerkmanagement in de koude fase speelt
hier uiteraard ook een belangrijke rol. De operationeel leider benoemt in opgeschaalde
situaties een aanspreekpunt voor communicatie (bijvoorbeeld het hoofd communicatie
team bevolkingszorg) en deelt deze gegevens met het NCC (zie ook hoofdstuk 4 en
aanvullend advies 6 in hoofdstuk 1).
4.
Vaste pools van competente sleutelfunctionarissen.
De rol van de informatiemanager, operationeel leider en de functionaris verantwoordelijk
voor crisiscommunicatie zijn cruciaal in de crisisorganisatie. Het is daarom van belang
medewerkers geselecteerd worden met de potentie om aan de kwaliteitseisen (zoals
geformuleerd in de regeling) te voldoen en dat er gewerkt wordt in vaste pools binnen de
regio wordt in vaste pools binnen de regio, zodat men voldoende ervaring op kan doen
en de kwaliteit geborgd is.
5.
Regionale crisisplannen moeten in de basis gestandaardiseerd worden.
Zowel in format, als in crisisstructuur en terminologie moeten regionale crisisplannen op
hoofdlijnen hetzelfde zijn. Het gaat hierbij vooral om de sleutelfunctionarissen en de
onderdelen die voortvloeien uit het rapport van de bestuurlijke werkgroep
Bovenregionale Samenwerking (eenduidige opschaling, eenduidig taalgebruik en
eenduidige bevoegdheden). Kritieke functies dienen in elke regio dezelfde functienaam te
hebben om adequate bovenregionale informatie-uitwisseling te bevorderen. Daarnaast
moet er aansluiting zijn bij nationale crisisplannen.
6.
Het NCC ondersteunt de regio’s bij mediawatching.
De ontwikkelingen van de nieuwe media vergen een andere vorm van mediawatching die
sneller is dan voorheen. Vanwege haar 24/7 paraatheid, kan het NCC eventuele signalen
uit de media delen met betrokken regio’s en/of afspraken maken over de verdeling van
de te volgen (social) mediakanalen. Dat levert voor alle regio’s en de Rijksoverheid een
kwaliteits- en efficiencyvoordeel op.

Factsheet NCC als gids voor de veiligheidsregio
Om de veiligheidsregio’s duidelijkheid te verschaffen over de rol van het NCC tijdens
crises, heeft de bestuurlijke werkgroep opdracht gegeven tot het opstellen van een
factsheet. Op hoofdlijnen staat hieronder wat die factsheet behelst. De volledige
factsheet is te vinden in bijlage 3.
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Onder de verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) coördinerend minister voor crisisbeheersing - heeft het NCC de volgende kerntaak:
“Het NCC draagt zorg voor samenhang in besluitvorming bij een crisis of dreigende crisis
ten behoeve van de veiligheid van burgers”.
De kerntaak is onder te verdelen in drie hoofdprocessen waarvoor het NCC
verantwoordelijkheid draagt:
Informatiemanagement: het NCC fungeert als informatiemakelaar voor feitelijke
informatie tussen veiligheidsregio’s, ministeries en internationaal;
stelsel en functioneren (Rijks)crisisstructuur;
risico- en crisiscommunicatie.
Wat kan het NCC voor de Veiligheidsregio betekenen?
Het fungeert 24 uur per dag als informatieloket;
Het verzorgt landelijke coördinatie waarbij de verschillende bestuurlijke,
operationele en commerciële partijen op nationaal, veiligheidsregio en
gemeentelijk niveau met elkaar verbonden worden (bijvoorbeeld processen,
taken, verantwoordelijkheden);9
Het voorziet de veiligheidsregio’s desgewenst van advies en middelen,
bijvoorbeeld op het gebied van crisiscommunicatie;
Het onderhoudt het netwerk, kennis en vaardigheden.
Wat verwacht het NCC van de Veiligheidsregio?
Informatiedeling, onder andere via netcentrisch werken;
Gestandaardiseerde contactpunten;
Afstemming over besluiten die elkaars werkterrein raken.
Deze generieke uitgangspunten krijgen een nadere uitwerking in bijlage 3 Factsheet
NCC.
Consequenties en implementatie
De factsheet NCC wordt, na vaststelling
veiligheidsregio’s.

en

vormgeving,

verspreid

onder

de

Organisatorisch
Het NCC stelt - in samenspraak met het project netcentrisch werken - een plan van
aanpak op voor de technische en functionele koppeling tussen LCMS en het
interdepartementale informatieknooppunt, inclusief planning en begroting.
De veiligheidsregio’s organiseren contactpunten binnen hun regio voor het NCC en
elkaar. De meest simpele (en weinig kostbare) oplossing is een extra telefoon door te
schakelen naar de functionaris met piket.
NCC en veiligheidsregio’s wisselen contactgegevens van sleutelfunctionarissen uit.
Het Referentiekader regionaal crisisplan vergt herziening.

9

Het LOCC is verantwoordelijk voor de coördinatie van de operationele bijstand.
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B

Harmonisering kennis-adviesstructuur

De nasleep van de brand bij Chemie-Pack te Moerdijk en de evaluatie van de oefening
Indian Summer hebben een aantal leer- en verbeterpunten opgeleverd voor de regionale
en nationale organisatie van de kennisinhoudelijke advisering. Naar aanleiding hiervan is
door het kabinet het uitgangspunt geformuleerd dat een vereenvoudiging van de
adviesstructuur en een standaardisering van de verschillende landelijke adviesnetwerken
noodzakelijk is.10 Concreet kunnen de volgende probleemgebieden worden
geïdentificeerd:
Voor verschillende typen calamiteiten zijn de kennis-adviesnetwerken als
onderdeel van de responsorganisatie onderling verschillend vorm gegeven. Dit
verschil in organisatie leidt tot onduidelijkheid, zowel bij de adviesvragers en ontvangers in het veld als bij de aangesloten kennisinstellingen;
Voor een aantal van de responsorganisaties is het aantal schijven in het
adviestraject te groot en ondoorzichtig, wat de snelheid en integraliteit van de
adviezen niet ten goede komt;
De scheiding tussen kennisinhoudelijke adviezen en beleidsadvisering is niet bij
alle adviesstructuren voldoende helder;11
In een aantal gevallen sluit de kennisinhoudelijke advisering onvoldoende aan op
de verwachting en behoefte van de betrokken stakeholders, in het bijzonder de
adviesvrager of - ontvanger; het is daarbij ook vaak onduidelijk wie de
adviesvrager en –ontvanger is;
In een aantal gevallen is het onduidelijk hoe de afweging verloopt rond de
verdeling van schaarse middelen.
Advies
Doelstelling
Doel van de harmonisering van de kennisadviesstructuur is om te komen tot een
eenvoudige en consistente organisatie, evenals een heldere toedeling van de
verantwoordelijkheden in het adviestraject.
Afbakening
In het adviestraject zijn verschillende stappen te onderscheiden waarbij de
kennisinhoudelijke advisering vooraf gaat aan de operationele en/of beleidsmatige
advisering en resulteert in bestuurlijke besluitvorming. Het advies richt zich primair op de
inrichting van de kennisinhoudelijke advisering, vanaf het moment dat een integraal
kennisinhoudelijk advies nodig is tot het moment dat het advies landt in een
crisisbeleidsteam/ROT. Het kennis-adviesnetwerk wordt ingeschakeld vanaf het moment
dat integrale kennisinhoudelijke advisering nodig is. In de eerste fase van een incident of
crisis (de acute fase) is het netwerk van de kennisinstituten nog niet ingeschakeld; in
deze fase kunnen de afzonderlijke kennisinstituten rechtstreeks benaderd worden voor
enkelvoudige adviesvragen ten behoeve van de bronbestrijding (zie figuur 2). Zodra het
adviesnetwerk is ingeschakeld lopen alle vragen via de daartoe geëigende kanalen (zie
verderop voor nadere uitwerking).
Deze paragraaf richt zich op de inzet van de netwerken voor kennisinhoudelijke
advisering bij verschillende typen crises en opschalingniveaus van incidenten, zowel
lokaal, regionaal als nationaal. Uitgewerkt wordt hoe het kennisadvies als input binnen
het
bestuurlijke
besluitvormingstraject
verloopt
uitgaande
van
de
GRIP10

11

Brief van 10 februari 2011 van minister VenJ aan Voorzitter Tweede Kamer, TK 2011-2012, 26956, nr. 116
Brief van 24 mei van minister VenJ aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
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coördinatiestructuur. De integrale advisering door de kennisnetwerken is primair gericht
op kennisinhoudelijk advies ten behoeve van de crisisbeheersing. Het advies is uiteraard
ook beschikbaar als input voor de crisiscommunicatie op het vastgestelde
verantwoordelijke bestuurlijk niveau en eventuele crisiscommunicatie op nationaal
niveau.
Uitgangspunten kennisadviesstructuur
1 De kennisadviesnetwerken zijn er ten behoeve van alle bestuurlijke niveaus
Elk bestuurlijk niveau in Nederland kan ten behoeve van een crisis een beroep doen op
de landelijke kennis-adviesnetwerken. Uitgangspunt is dat het bestuur dat
verantwoordelijk is voor de aanpak van de crisis (bevoegd gezag) het kennisnetwerk
inschakelt.
2. Goed afgestemd: “Expert-to-expert” interactie en advisering
Goede afstemming tussen vraag- en antwoordkant stelt specifieke eisen aan de expertise
van zowel de adviesvragende als de adviserende kant. De kwaliteit van het
kennisadviestraject is er sterk bij gebaat dat specifieke deskundigen, die optreden in
opdracht van het bestuur, de vraagarticulatie en de interpretatie van het kennisadvies
verzorgen. Vervolgens is voor een goed verloop van het adviestraject nauwe interactie
nodig tussen deze deskundige vraagstellers en de kennisinhoudelijke adviseurs van de
kennisinstellingen (expert to expert). Hiervoor is het noodzakelijk dat bij ieder incident,
ongeacht het opschalingsniveau, de rol en de verantwoordelijkheden van zowel de
adviesvrager als die van de kennisadviseur helder worden belegd.
3. Rechtstreeks: vragen en antwoorden zonder omweg
De verantwoordelijkheid voor het inschakelen van het kennis-adviesnetwerk is helder
belegd binnen het verantwoordelijke bestuur, evenals de verantwoordelijkheid voor de
vraag- en antwoordcoördinatie. Er is tussen deze zogenaamde vraagregisseur (zie
verderop) rechtstreeks contact (via vaste nummers) zonder tussenkomst van anderen of
hulpconstructies (zoals de meldkamer).
4. Integraal: alle effecten betreffend
De adviesvrager moet er van uit kunnen gaan dat de kennis-adviesnetwerken een
kennisintegraal advies leveren. De inrichting en werkwijze van de kennisadviesnetwerken zijn hierop afgestemd.
5. Onafhankelijk: het advies wordt niet beïnvloed door beleidsafwegingen
Het kennisinhoudelijke expertadvies wordt weliswaar in nauwe afstemming met de
adviesvrager opgesteld, maar het expertteam is verantwoordelijk voor de kwaliteit en
inhoud van de advisering. De inhoud van het advies mag niet worden vertroebeld door
impliciete beleidsmatige of politieke afwegingen.
6. Eenvoudig: lage drempels en zo weinig mogelijk schijven
Het moet voor de betrokkenen helder zijn hoe ze het kennis-adviesnetwerk kunnen
inschakelen en wat ze ervan mogen verwachten. Daarnaast dient de structuur te
faciliteren dat het directe expert-to-expert contact zo snel mogelijk tot stand komt.
7. Eenduidig: Eén generieke adviesstructuur voor alle typen calamiteiten
Een goede adviesstructuur sluit nauw aan bij de drie eerder genoemde stappen in het
adviestraject:
kennisinhoudelijke
advisering,
beleidsadvisering
en
bestuurlijke
besluitvorming. Op basis van de OMT-BAO structuur kan onderstaande schematische
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weergave van de generieke adviesstructuur worden gevormd. Er is gekozen voor
generieke terminologie in verband met de toepasbaarheid van het model op de andere
adviesstructuren. Het systeem is in principe identiek. De invulling van de rollen, de
samenstelling en de omvang van de teams is flexibel en zal afhangen van het type crisis
en de mate van opschaling.
Toelichting op het model kennisadviesstructuur
Het Crisis Expertteam (CET) bestaat uit experts uit de participerende kennisinstituten (zie
figuur1). De samenstelling van het CET varieert met de aard en ernst van de crisis. De
voorzitter van het CET is een rol die de kennisinstituten invullen. De Voorzitter CET is het
portaal naar de vraagregisseur. De voorzitter CET neemt vragen in ontvangst, zet ze uit
binnen het kennisnetwerk, ontvangt de antwoorden uit het kennisnetwerk en integreert
deze tot een kennisadvies, afgestemd op de vraag van de vraagregisseur.
Wie de vraagregisseur is, wordt bepaald door de bestuurlijk verantwoordelijke en is
daarmee afhankelijk van het GRIP-niveau. De vraagregisseur coördineert de vragen ten
behoeve van de crisisbestrijding. Bij landelijke opschaling zorgt de vraagregisseur ervoor
dat ook de vragen uit de regio bij het kennisnetwerk gesteld worden. Bij een
bovenregionale crisis is de bronregio verantwoordelijk voor coördinatie van de vragen uit
de andere regio’s.12 In de interactie tussen de vraagregisseur en de voorzitter van het
CET wordt ook bepaalt waar meetwagens en het MOD ingezet worden.
De vraagregisseur brengt het kennisadvies in het ROT / crisisbeleidsteam. Hier wordt
kennisadvies in combinatie met de operationele werkelijkheid en in samenhang met
beleidsmatige afwegingen vertaald in een operationeel en/of beleidsadvies voor het crisis
bestuurteam / regionaal beleidsteam. Het crisisbestuursteam / regionaal beleidsteam –
dat ook in samenstelling flexibel is – is verantwoordelijk voor het nemen van de
uiteindelijke besluiten. Het eerste gedeelte van dit proces (het gedeelte binnen de
stippellijn van figuur 1) omvat het kennisinhoudelijke adviestraject en wordt in de
volgende paragraaf verder uitgewerkt.

Operationeel
Team

CRISIS
EXPERT
TEAM
Vz
CET

Vraag
Reg.

ICCb

GBT / RBT

MCCb
figuur 1

NB In de regionale crisisstructuur is afhankelijk van het opschalingniveau het CoPI/ROT
als crisisbeleidsteam en
het GBT/RBT als crisisbestuursteam ingeschakeld. In de
nationale crisisstructuur is het crisisbeleidsteam het Adviesteam / ICCb en het
crisisbestuurteam het MCCb.

12

Bij een regionale crisis kan op landelijk niveau behoefte aan een kennisadvies bestaan. Dit verloopt via de
vraagregisseur uit de betreffende (bron)regio.
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Vraag- en aanbodkant in het kennis-adviestraject
De organisatie en de vereisten aan zowel de vraag- als de aanbodkant worden hier
verder uitgewerkt aan de hand van figuur 2.

integraal advies
Regio
/Rijk

Vraag
regisseur

Vz
CET

Kennisinstituten

directe (enkelvoudige)
lijn
Informatiedeling via
ICAWEB/LCMS/IK

figuur 2

Vraagregisseur
De vraagregisseur wordt aangewezen door of namens de bestuurlijk verantwoordelijke,
afhankelijk van het opschalingniveau is dat door een leider COPI, een operationeel leider
(ROT), een burgemeester (GBT), een voorzitter van de veiligheidsregio (RBT) of een
minister (MCCb). Bij een bovenregionale ramp of crisis vervult de vraagregisseur van de
bronregio ook die functie voor de effectregio’s. De rol van vraagregisseur is gekoppeld
aan een functie. In de praktijk kan het nodig zijn expertise uit de verschillende
kolommen te combineren. Deze (praktijk of beleids) deskundigen werken op de
achtergrond om de vraagregisseur te voeden en nemen allen deel aan het
ROT/crisisbeleidsteam (hiermee wordt een extra schakel voorkomen).
De taak van de vraagregisseur is tweeledig: hij moet in staat zijn enerzijds om te
beoordelen of een incident het inschakelen van het adviesnetwerk rechtvaardigt,
anderzijds om verschillende kennisinhoudelijke vragen vanuit het veld te bundelen en te
prioriteren. Daarnaast moet hij de kennisadviezen uit het kennisnetwerk kunnen duiden
en kunnen inbrengen in het ROT/Crisisbeleidsteam. Hieruit volgt een aantal
kwaliteitseisen. De vraagregisseur moet:
permanent beschikbaar en bereikbaar zijn;
beschikken over coördinerend vermogen: in staat de verschillende vragen af te
stemmen met de voorzitter CET;
in staat zijn prioriteiten te stellen en verwachtingen af te spreken;
inhoudelijk voldoende kennis van zaken hebben om:
o te kunnen communiceren met het crisisexpertteam via de voorzitter;
o specialistische vragen op het gebied van veiligheid, volksgezondheid,
milieu, drinkwater en voedsel & waren te verzamelen voor het CET;
in staat zijn specialistische kennis te duiden en deze toegankelijk te maken voor
het ROT/Crisisbeleidsteam.
De vraagregisseur neemt deel aan het ROT / crisisbeleidsteam en is bereikbaar voor het
CET.
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Voor de verschillende kennis-adviesnetwerken moeten de veiligheidsregio’s en de
relevante vakdepartementen er voor zorgen dat er permanente (7x24 uur per week)
beschikbaarheid is van een vraagregisseur die aan de genoemde kwalificaties voldoet. De
vraagregisseur is dus een functie en geen persoon. De permanente bereikbaarheid is
concreet gerealiseerd met een rechtstreekse verbinding (telefoonnummer) met de
voorzitter CET.
Crisisexpertteam; voorzitter CET
Voor verschillende typen crises bestaan verschillende kennis-adviesnetwerken waarin de
relevante kennisinstituten participeren. Ook analysefaciliteiten, laboratoria en
meetfaciliteiten kunnen deel uitmaken van het kennis-adviesnetwerk. De aard, ernst en
complexiteit van de crisis is bepalend voor de vraag welke en hoeveel van de
kennisinstituten (of experts) deelnemen tijdens een crisis. De verantwoordelijkheid voor
het inschakelen van het kennis-adviesnetwerk ligt bij de bestuurlijk verantwoordelijke en
is belegd bij de vraagregisseur, maar kan ook op advies van het kennisinstituut of
kennisnetwerk tot stand komen. Het CET bestaat uit inhoudelijke experts van
participerende kennisinstituten. Het CET heeft een voorzitter, een expert afkomstig van
één van de kennisinstituten: dit is een functie en geen persoon. De kennis-adviesvraag
komt binnen bij de voorzitter van het CET. Aan de voorzitter CET wordt een aantal
kwaliteitseisen gesteld. De voorzitter CET moet:
permanent beschikbaar en bereikbaar zijn;
beschikken over coördinerend vermogen: in staat zijn de vragen af te stemmen
met de vraagregisseur;
in staat zijn prioriteiten te stellen en afspraken te maken over verwachtingen;
over voldoende brede deskundigheid beschikken om het proces van integratie
van adviezen aan te sturen en kwaliteit te borgen;
in staat zijn zorg te dragen voor het handzaam, leesbaar en begrijpelijk
verwoorden van de adviezen voorzien van handelingsperspectieven;
beschikken over verbindend en stimulerend vermogen;
het tijdpad van het expertadvies aan laten sluiten op de gemaakte afspraken met
de vraagregisseur;
in staat zijn het integrale kennisadvies over te brengen aan de vraagregisseur;
indien nodig het geven van een toelichting op het advies binnen het ROT/CBT
organiseren.
De functie kent permanente beschikbaarheid (7 x 24 uur per week) en wordt ingevuld
door personen van de kennisinstituten die aan de genoemde kwalificaties voldoet. De
permanente bereikbaarheid is concreet gerealiseerd met een rechtstreekse verbinding
(telefoonnummer) met de vraagregisseur.
Consequenties en implementatie
Departementale afstemming
Het ministerie van VenJ is als coördinerend ministerie verantwoordelijk voor het
uitdragen van de uitgangspunten en het uniforme model voor de kennisadviesstructuur
naar de departementen, die systeemverantwoordelijk zijn voor dergelijke kennisadviesstructuren. Dit zijn op de eerste plaats de vakministeries VWS, EZ en I&M. Hiertoe
wordt door VenJ nog in januari 2013 de zogenaamde “kopgroep” bijeengeroepen.
De departementen beslissen zelf over het overnemen en de implementatie van het
model.

22

In de voorbereiding voor het advies harmonisering kennisstructuur heeft steeds de focus
op EPA-n en BOT-mi (en EPA-d) gelegen en is OMT-BAO als best practice gebruikt. De
consequenties zijn dus niet voor alle netwerken even groot. De Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT) is systeemverantwoordelijk voor BOT-mi en EPA-n (nucleair) (namens
resp I&M en EZ). In afstemming tussen I&M, VWS en EZ zal ILT een
(model)instellingsbesluit voorbereiden dat de bestaande instellingsbesluiten kan
vervangen.
Voor de kennisnetwerken
Het netwerk van kennisinstituten zal direct opgeschaald worden door het bevoegd gezag
in de crisisbeheersing. Dit betekent dat de regio zelf het netwerk kan inschakelen, zonder
tussenkomst van het rijk. Dit zal voor milieu-incidenten (bijna) altijd het geval zijn. Bij
een nucleair A-ongeval is het altijd het nationale niveau dat om opschaling verzoekt. De
regionale crisisorganisatie wordt door het Rijk richting gegeven op basis van het advies
uit het kennisnetwerk. Indien nodig kan het Rijk ook sturend optreden (GRIP Rijk). Voor
de kennisinstituten betekent dit dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor een heldere ingang
voor de vragen en zelf de deeladviezen moeten coördineren en integreren. Ook de eisen
aan de begrijpelijkheid van het advies moeten door de kennisinstituten zelf geborgd
worden. De operationalisering van de eisen aan het CrisisExpertTeam en de voorzitter
worden gezamenlijk door de kennisinstituten uitgewerkt en geïmplementeerd. Hiertoe
wordt door de systeemverantwoordelijke voor EPA-n, BOT-mi en EPA-d (ILT) in
januari/februari 2013 een compacte sessie (2-daagse) met alle participerende
kennisinstituten georganiseerd. Uiterlijk mei 2013 is de implementatie van de nieuwe
rollen en werkwijze gereed.
Voor de veiligheidsregio’s
Voor de veiligheidsregio’s is de belangrijkste verandering dat vorm wordt gegeven aan de
rol van vraagregisseur. Evenals in de werkgroep “unité de doctrine” wordt uitgegaan van
een uniforme aanpak. Het gaat hier om een expliciete invulling van de
verantwoordelijkheden van de veiligheidsregio. De operationalisering zal in de praktijk
afhankelijk zijn van de omvang en beschikbare experts in de veiligheidsregio. In veel
gevallen zal het gaan om een samenwerking tussen meerdere disciplines / kolommen,
waarbij afhankelijk van de aard van de crisis een professional de rol van vraagregisseur
heeft. Het is ook een optie dat veiligheidsregio’s samenwerken om gezamenlijk de rol van
vraagregisseur conform de vereisten vorm te geven.
De convenanten tussen de ILT en de afzonderlijke veiligheidsregio’s zullen vervangen
worden door een modelconvenant - op te stellen in samenwerking met het
Veiligheidsberaad, en per veiligheidsregio uit te werken.
De ambitie is de functie vraagregisseur te borgen binnen de regionale crisisorganisatie
(GRIP-structuur). Voor deze borging zou aansluiting gezocht kunnen worden bij de
hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing (zoals vastgelegd in het
Besluit veiligheidsregio’s). Voorgesteld wordt om borging te realiseren via de unité de
doctrine; bijvoorbeeld door de positionering van de vraagregisseur onderdeel te maken
van het landelijk afsprakenkader en via aanpassing van de instellingsbesluiten.
Aanvullend advies
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Borging van de functie van vraagregisseur kan op de langere termijn door aanpassing
van het Besluit veiligheidsregio’s, waarmee de functie vraagregisseur wordt toegevoegd
aan de functies behorend bij de met dit besluit ingerichte GRIP-structuur.
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4

Eenduidige crisiscommunicatie

Inleiding
De bestuurlijke werkgroep Bovenregionale Samenwerking kwam tot de volgende
probleemanalyse voor de (bovenregionale) crisiscommunicatie: “Tijdens rampen en
crises communiceren verschillende betrokken instanties via hun eigen kanalen en met
hun eigen boodschappen richting pers en publiek. Ook communiceren bij bovenregionale
rampen en crises regio’s verschillende, soms niet onderling afgestemde, boodschappen
richting hun eigen bevolking. Hierdoor kan verwarring ontstaan bij burgers over feiten en
over wat hen te doen staat. Een specifiek probleem doet zich voor als een landelijk
instituut metingen verricht of advies verstrekt en daar op eigen gezag de woordvoering
over doet zonder dit af te stemmen met de betrokken regio(‘s). Tegenstrijdige
berichtgeving versterkt maatschappelijke onrust en ondermijnt het vertrouwen van de
burger in de overheid.”
Uitgewerkt advies
Op basis van deze probleemanalyse kwam de bestuurlijke werkgroep tot het advies om
crisiscommunicatie te laten aansturen vanuit het RBT van het brongebied. In situaties
waarin de coördinerende (bron)regio de leiding heeft over de crisiscommunicatie, dient
alle communicatie, van partners binnen en buiten de regio en op rijksniveau, in lijn te
liggen met de communicatie vanuit het brongebied en dus aldaar afgestemd te worden.
Als het Rijk op deelaspecten een sturende rol aanneemt, is dat altijd inclusief de
crisiscommunicatie over dat deelaspect.
Het Rijk ondersteunt met expertise, netwerk en middelen (o.a. www.crisis.nl). Andere
regio’s faciliteren en ondersteunen de betreffende regio desgewenst met capaciteit en
expertise. Aansturing van de crisiscommunicatie vanuit het brongebied vraagt om een
sterke crisiscommunicatie-organisatie in elke regio. (Boven)regionale poolvorming en het
leveren van interregionale bijstand verhoogt de motivatie, het rendement van training,
oefening en opleiding, en de ervaringsdeskundigheid van daartoe geselecteerde
medewerkers.
Dit hoofdstuk is een uitwerking van het advies van de bestuurlijke werkgroep over
crisiscommunicatie. Het deelproject is gevraagd te komen met een concreet voorstel
voor:
1.
het organiseren van de afstemming met ketenpartners en het waarborgen van
een integrale benadering van de crisis in crisiscommunicatie
2.
een factsheet over de rollen van het rijk, veiligheidsregio’s en gemeenten bij
crisiscommunicatie
3.
de implementatie van een bovenregionale crisiscommunicatiepool.
De deelprojectgroep heeft daar zelf een vierde voorstel aan toegevoegd:
4.
de harmonisering van de organisatie van de crisiscommunicatie in Nederland.
De bijlagen 4a-e bevatten de volledig uitgewerkte voorstellen. Dit hoofdstuk bevat een
uitwerking op hoofdlijnen.

A

Verbetering afstemming met ketenpartners (inclusief factsheet)

Inleiding
Sommige ketenpartners in crisisbeheersing hebben een behoorlijke eigen afdeling
communicatie, en eigen bevoegdheden op het terrein van crisiscommunicatie op basis
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van functionele wetgeving. Door onbekendheid over en weer of gebrek aan afstemming
kan de boodschap van deze functionele organisaties via de regionale crisisorganisatie
ondersneeuwen waardoor de druk toeneemt om, ook op basis van de eigen wettelijke
bevoegdheid en verantwoordelijkheid naar burgers, zelf te communiceren. De regio’s
moeten crisiscommunicatie zodanig organiseren dat afstemming met ketenpartners daar
een plek in heeft en de integrale benadering van de crisis ook in de crisiscommunicatie
wordt gewaarborgd.
Advies
Uitgangspunten
De brongemeente of -veiligheidsregio is leidend. Halen en brengen is een
verantwoordelijkheid van iedere betrokken partij. Het NCC kan faciliteren op verzoek van
de brongemeente of bronregio. Een faciliterende rol veronderstelt dat alle partners
informatie met elkaar delen en meewerken.
Integraliteit van de crisiscommunicatie betekent dat samenhang nodig is in de
verschillende boodschappen van verschillende crisispartners. Waar mogelijk is er een
overkoepelende boodschap; de mogelijkheid hiervoor wordt geschapen door vooraf met
de brongemeente of bronregio af te stemmen wat de boodschap zal zijn. Dit betekent
NIET dat er per se één woordvoerder is; wel dat er één verantwoordelijke is voor de
uitvoering en één samenhangend pakket van boodschappen.
Afstemmen houdt in dat betrokken instanties elkaar vooraf en doorlopend informeren en
dat ze anticiperen op nieuwe communicatiemomenten. Waar nodig worden afspraken
gemaakt over de toelichting van (schijnbare) tegenstrijdigheden. Iedereen kent de
verantwoordelijkheden van de eigen organisatie en weet hoe die zich doorvertalen in
communicatie. De verschillende rollen van Rijk, veiligheidsregio en gemeenten staan
beschreven in een factsheet (zie bijlage 4b). In principe is degene met de bevoegdheid
altijd degene die communiceert. Na afstemming kan de woordvoering door een andere
partij worden gedaan (met behoud van verantwoordelijkheid). Goed met elkaar
afstemmen is van belang bij een dreigende crisis, tijdens de crisisfase EN in de nafase.
Adviezen aan Veiligheidsberaad en veiligheidsregio’s:
Om te kunnen voldoen aan bovenstaande uitgangspunten is het belangrijk dat elke regio
in de ‘koude’ fase al contact en afstemming zoekt met ketenpartners. Dit begint met
gedegen kennis van elkaars verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Daarom is het
advies aan het Veiligheidsberaad om de factsheet Rollen Rijk, veiligheidsregio en
gemeenten vast te stellen. Het is vervolgens aan de regio’s om de factsheet te borgen in
regionale crisiscommunicatieplannen en te gebruiken in opleidingen, trainingen en
oefeningen en, als praktisch handvat, tijdens crises. De regio’s wordt voorts geadviseerd
jaarlijks een netwerkmoment met de regionale en/of landelijke partners te organiseren,
bij regionale oefeningen ketenpartners mee te laten spelen (bijv. in de responscel) en
periodiek de bereikbaarheidsgegevens van de buurregio’s en ketenpartners te
actualiseren.
Adviezen aan NCC en landelijke diensten:
Ook voor het NCC en de landelijke diensten is het zaak de banden aan te halen met de
regio’s. Daarom is het wenselijk hoofden taakorganisatie communicatie en
communicatieadviseurs beleidsteam, regionaal operationeel team en commando plaats
incident
(sleutelfunctionarissen
crisiscommunicatie
GROOTER)
jaarlijks
een
netwerkmoment aan te bieden met de landelijke diensten.
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Omdat niemand gebaat is bij dubbele boodschappen is het belangrijk dat NCC en
kennisinstituten afspraken maken met ‘experts’ voorzover deze bekend zijn (virologen,
professoren, instituten) over de woordvoering bij incidenten. Bepaalde experts zouden de
van tevoren de bevoegdheid moeten krijgen om te communiceren over algemene
procesinformatie. Hiervoor kunnen de landelijke diensten experts inzetten die actief zijn
binnen de crisisstructuur (NVWA, KNMI, Kernfysische dienst, RIVM etc.). Indien er
incident specifieke informatie gevraagd wordt, wordt de communicatie afgestemd met de
bronregio. Het NCC fungeert daarbij als één loket voor de veiligheidsregio, maar ook voor
de landelijke diensten (zie hoofdstuk 3A).

B

Bovenregionale crisiscommunicatiepool

Inleiding
Uit evaluaties van rampen en incidenten de afgelopen jaren bleek dat er bij grootschalige
incidenten behoefte is aan medewerkers met ervaring in crisiscommunicatie.
Veiligheidsregio’s zelf zijn primair verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie en dienen
de zaken op orde te hebben. Daarom moet iedere regio over voldoende opgeleide en
getrainde crisiscommunicatiespecialisten beschikken als redelijkerwijs nodig is om in
ieder geval de eerste dag van een crisis door te komen. Wanneer een crisis langer duurt
of zo groot is dat het de redelijk te noemen capaciteit van de veiligheidsregio overstijgt,
is additionele capaciteit van buiten nodig. Ook ontberen veiligheidsregio’s soms ervaring
met – crisiscommunicatie over – specifieke incidentscenario’s, die in andere regio’s
mogelijk wel voorhanden is.
Advies
Om in deze behoefte te voorzien is een bovenregionale crisiscommunicatiepool wenselijk.
De pool is ook beoogd om te voorzien in de behoefte aan expertise op het gebied van
specifieke incidenten (zedenzaken, wateroverlast, dierziekten etc.). De bovenregionale
crisiscommunicatiepool bestaat uit professionals die goed zijn ingevoerd in de processen
van crisiscommunicatie en veel kennis hebben van specifieke crisissituaties/incidenten.
Deze pool kan worden ingezet bij een grootschalig incident of crisis, als expert, of in
aanvulling op de eigen (regionale) crisiscommunicatie organisatie. De pool wordt
samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit iedere regio die zijn opgeleid in hun eigen
functie c.q. expertise, maar ook in hun rol binnen de landelijke pool (een kop-erop
opleiding). Hierbij wordt uitgegaan van de kwalificatieprofielen en het opleidingskader
van het project GROOTER.
Voor de oprichting van een bovenregionale crisiscommunicatiepool hebben de NCTV en
het bureau Veiligheidsberaad het initiatief genomen om, samen met het veld, een
projectvoorstel op te stellen. In januari 2013 wordt een kwartiermaker voor de
bovenregionale
pool
aangesteld.
Het
streven
is
een
bovenregionale
crisiscommunicatiepool per 1 oktober 2013.

C

Harmonisering en professionalisering organisatie crisiscommunicatie

Inleiding
De Wet veiligheidsregio’s laat de veiligheidsregio’s vrij in de wijze waarop de
crisiscommunicatie vorm wordt gegeven. Het gevolg daarvan is dat er grote verschillen
zijn, zowel in organisatievorm als in de gehanteerde kwaliteitseisen. Er bestaan vele
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varianten van organisatiestructuur (en functienamen, taakbeschrijvingen) voor het
proces crisiscommunicatie in 25 veiligheidsregio´s. Ook de aansturing kent verschillende
varianten; niet overal wordt het RRCP-2009 model aangehouden, met aansturing vanuit
de oranje kolom.
Dit heeft tot gevolg dat:
de onderlinge bijstand (uitwisselbaarheid, samenwerking) wordt bemoeilijkt;
efficiencywinst in opleiden nauwelijks kan plaatsvinden (taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden liggen anders in elke regio);
er geen uniformering en afstemming van de professionalisering is (en dus elke regio
zijn eigen werkwijze handhaaft).
Het door het landelijk overleg van coördinerend gemeentesecretarissen laten vaststellen
van de kwalificatieprofielen, opleidingskaders en model proeven van bekwaamheid voor
zeven sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie (project GROOTER) is weliswaar een
eerste stap richting uniformering en professionalisering van crisiscommunicatie binnen de
veiligheidsregio's. Daarmee is echter niet gewaarborgd dat alle regio's deze producten
overnemen. Veiligheidsregio's en hun gemeenten blijven vrij om, binnen de grenzen van
de Wet en het Besluit veiligheidsregio's crisiscommunicatie naar eigen inzicht vorm te
geven.
Advies
Om zowel structuur, maar belangrijker nog, de kwaliteitseisen beter op elkaar af te
stemmen is het noodzakelijk om te komen tot een vorm van harmonisatie van de
crisiscommunicatie, door landelijke doelstellingen voor crisiscommunicatie vast te leggen,
functies en functie-inhoud te harmoniseren en te borgen via opleidingskaders en proeven
van bekwaamheid.
1. Harmonisering door vastleggen van landelijke doelstellingen crisiscommunicatie
De Wet veiligheidsregio’s biedt de minister van Veiligheid en Justitie de mogelijkheid om
landelijke doelstellingen te stellen. De deelprojectgroep stelt voor de volgende landelijke
doelstellingen in overleg met het Veiligheidsberaad vast te stellen:
a. elke veiligheidsregio organiseert de crisiscommunicatie regionaal, door een
(multidisciplinaire) crisiscommunicatiepool in te stellen voor en door de gemeenten
EN de hulpdiensten
b. elke veiligheidsregio benoemt een aanspreekpunt dat verantwoordelijk is voor de
organisatie en professionalisering van die crisiscommunicatiepool
c. binnen de regionale communicatiepool zijn tenminste de volgende functies op hard
piket: COPI voorlichter, adviseur ROT, adviseur BT, hoofd taakorganisatie
communicatie.
d. in de regionale planvorming wordt voor crisiscommunicatie tenminste opgenomen een
ontwikkel- en beheerplan van de regionale pool, inclusief budget voor OTO.
2. Harmonisering door uniformering in functies, functie-inhoud, functieprofielen en
opleidingskaders
De proces- en productbeschrijvingen van GROOTER dienen als blauwdruk te worden
gebruikt voor het inrichten van crisiscommunicatie in de regio's. Op basis van de
blauwdruk kunnen regio's hun crisiscommunicatieorganisatie inrichten, draaiboeken,
checklisten en taakkaarten opstellen c.q. aanpassen. De 7 kwalificatieprofielen van
GROOTER dienen door de regio's als zijnde regionaal beleid te worden vastgesteld (bijv.
door middel van het opnemen van de functies in een functieboek repressieve
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functionarissen). Daarbij wordt zoveel mogelijk uniformiteit in functiebenamingen
nagestreefd.
Door middel van het afleggen van een proeve van bekwaamheid wordt de kwaliteit van
de deelnemer maar ook van de opleiding getoetst. De voorkeur gaat daarbij uit naar één
toetsingsinstantie. In opdracht van het landelijk overleg van coördinerend
gemeentesecretarissen (LO CGS) worden hierover gesprekken gevoerd met het Instituut
Fysieke Veiligheid (taakonderdeel NBBe). Hier zijn ook de andere proeven van
bekwaamheid bevolkingszorg geborgd, alsmede de proeven van de brandweer en de
GHOR. In het kader van proportionaliteit wordt voorgesteld om niet voor alle functies
binnen de crisiscommunicatie een proeve van bekwaamheid te ontwikkelen, maar enkel
voor die functies die cruciaal zijn voor het adviesproces en de leiding en coördinatie
binnen het proces. Dit betreft de functies:
⁻ Hoofd taakorganisatie communicatie,
⁻ Communicatieadviseur BT
⁻ Communicatieadviseur ROT
NB: Indien op termijn blijkt dat regio’s desondanks toch weer kiezen voor een eigen
inrichting c.q. eigen benamingen, wordt voorgesteld om de kwalificatieprofielen
onderdeel te laten uitmaken van de Ministeriële Regeling personeel veiligheidsregio's
behorende bij art. 2 van het Besluit personeel veiligheidsregio's.
3.
Inrichten landelijk overleg crisiscommunicatie
Om structurele afstemming tussen de regionale pools crisiscommunicatie, de
bovenregionale pool en het NCC mogelijk te maken wordt voorgesteld om een 2-jaarlijks
landelijk overleg crisiscommunicatie in te stellen. In dit overleg zitten de landelijke en
regionale beheerders van crisiscommunicatiepools, plus een vertegenwoordiger vanuit de
NCTV.

Consequenties en implementatie
De voorgaande voorstellen voor crisiscommunicatie hebben geen juridische
consequenties, maar wel bestuurlijke, organisatorische, capacitaire en financiële
gevolgen.
Bestuurlijk
De voorstellen ad C (stellen van landelijke doelstellingen) vragen bestuurlijk overleg
tussen Minister en Veiligheidsberaad.
Organisatorisch en capacitair
De voorstellen ad C vragen in sommige veiligheidsregio´s organisatorische wijzigingen.
Bij de veiligheidsregio’s en het Rijk dient capaciteit vrij te worden gemaakt – voor zover
deze al niet aanwezig is – voor professionalisering, voor regionale en bovenregionale
afstemming en samenwerking Rijk/regio op het gebied van crisiscommunicatie.
Voor veiligheidsregio´s betekenen bovenstaande voorstellen naar schatting een
capaciteitsbeslag van tussen de 0,2 en 0,5 fte per regio (afhankelijk van wat er reeds
georganiseerd is).
Voor landelijke diensten betekent het een beperkte capacitaire bijdrage aan de
voorstellen ad A, waarbij het NCC de trekkersrol kan nemen. De bijdrage vanuit het Rijk
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aan alle voorstellen kan vanuit de huidige capaciteit crisiscommunicatie bij het NCC
worden geleverd.
Financieel
Om bovenstaande voorstellen te kunnen uitvoeren in 2013 en 2014 is een inschatting
gemaakt van de bijbehorende kosten. Hierbij is rekening gehouden met de
tempoverschillen tussen regio’s en de met de bovenregionale pool beoogde
kwaliteitsslag. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft aangegeven in ieder geval
voor een periode van een jaar, te willen investeren in de personele kosten van de
kwartiermaker van de bovenregionale crisiscommunicatiepool. Voor een overzicht van de
ingeschatte kosten zie bijlage 4e.
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5

Uitvoeringsagenda

Algemeen
Nadat het Veiligheidsberaad en de Ministerraad hebben ingestemd met de uitwerking van
het advies van de bestuurlijke werkgroep, is de eerste vervolgstap om een
implementatieplan op te stellen, waarin concrete acties worden uitgezet, voorzien van
een tijdspad en een begroting. Dit implementatieplan zal een gezamenlijk plan zijn van
Veiligheidsberaad en de Ministerraad. Dit implementatieplan moet gereed zijn zo snel
mogelijk na besluitvorming in Veiligheidsberaad en Ministerraad. Voor de
implementatiefase zullen het Veiligheidsberaad en de Minister van Veiligheid en Justitie
een implementatiegroep samenstellen met daarin vertegenwoordigers vanuit de
veiligheidsregio’s, de betrokken departementen, de kolommen en de landelijke
kennisinstituten.
Het implementatieplan bevat per deeladvies een aantal concrete activiteiten, met daarbij
genoemd de instantie die primair verantwoordelijk is voor de realisatie ervan, een
tijdspad en een raming van de kosten inclusief dekking. Deze uitvoeringsagenda vormt
de basis voor het implementatieplan. De aanvullende adviezen maken geen deel uit van
de uitvoeringsagenda; aanvullende adviezen waarin wordt aangedrongen op wijziging
van wet- en regelgeving (coördinerend leider CoPI; rol Operationeel Leider;
leidinggevenden als adviseurs in GBT en RBT; en de vraagregisseur) kunnen worden
meegenomen in de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s en daarna eventueel in
wijziging van wet- en regelgeving.

Unité de doctrine / GRIP Rijk
In verband met de aanpassing van de Grip-regeling aan zowel unité de doctrine als GRIP
Rijk, worden deze onderwerpen gezamenlijk in de uitvoeringsagenda ondergebracht.
Het advies is om:
1. het GRIPschema inclusief GRIP Rijk en de toelichting daarop, eventueel aangevuld
met bevindingen uit andere deelprojecten aan te merken als landelijk afsprakenkader
2. ter codificatie van wat onder GRIP5 moet worden verstaan op te nemen wat daarover
in hoofdstuk 1 staat.
3. ter codificatie van wat onder GRIP Rijk moet worden verstaan op te nemen wat
daarover in hoofdstuk 2 staat.
4. het voorgaande op te nemen in een besluit van het Veiligheidsberaad, waaraan alle
voorzitters veiligheidsregio’s zich committeren, en een besluit van de Ministerraad,
waaraan alle betrokken ministers zich committeren (dit laatste ook vanwege het
opnemen van GRIP Rijk in het GRIP schema). In aanvulling hierop wordt geadviseerd
formalisering in de Wet en het Besluit veiligheidsregio’s mee te nemen in de
mogelijke wetswijziging na de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s (na medio
2013).
De projectgroep is van mening dat een werkelijk “inslijpen” van de unité de doctrine
slechts mogelijk is als op landelijk niveau regie gevoerd wordt op het opleiden, trainen
en oefenen van alle betrokkenen. Zij stelt voor het IFV te belasten met zowel de initiële
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als de permanente educatie op dit gebied en het IFV hiertoe van de noodzakelijke
middelen te voorzien.

Acties
Korte termijn
Formuleren besluit Veiligheidsberaad (bureau Veiligheidsberaad)
Formuleren besluit Ministerraad (ministerie van Veiligheid en Justitie)
Aanpassen van het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming (ministerie van Veiligheid en
Justitie)
Aanscherping van het Instellingsbesluit MCCb (ministerie van Veiligheid en Justitie)
Publicatie van de tabel (bijlage 2) op de website van het NCC (NCC)
Middellange termijn
Aanpassing van nationale en regionale planvorming conform het aangescherpt
instellingsbesluit MCCb, het herziene Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming en de
herziene GRIP-regeling (veiligheidsregio’s, ministerie van Veiligheid en Justitie, andere
departementen).
Herziening van het Besluit veiligheidsregio’s (ministerie van Veiligheid en Justitie)
Ontwikkelen opleidingen, trainingen en oefeningen (IFV)
P.M.
Uitwerking aanvullende adviezen (nader te bepalen)
Koppelvlak rijk – regio’s
In verband met de samenhang tussen de loketfunctie van het NCC en de harmonisering
van de adviesstructuur worden deze onderwerpen gezamenlijk in deze uitvoeringsagenda
ondergebracht.
NCC als rijksloket voor crisisbeheersing
Het advies is om:
De volgende spelregels af te spreken tussen veiligheidsregio’s en NCC:
1. Het Nationaal CrisisCentrum is generiek aanspreekpunt en wordt op de hoogte
gesteld bij relevante directe informatielijnen.
2. Informatie-uitwisseling tussen en binnen Rijk en regio vindt plaats via
netcentrisch werken.
3. Gestandaardiseerde contactpunten binnen/tussen regio en Rijk.
4. Vaste pools van competente sleutelfunctionarissen.
5. Regionale crisisplannen moeten in de basis gestandaardiseerd worden.
6. Het NCC ondersteunt de regio’s bij mediawatching.
Een Factsheet NCC (bijlage 3) als gids voor de Veiligheidsregio vast te stellen en
onder de veiligheidsregio’s te verspreiden.

Harmonisering adviesstructuur
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Het kennis-adviesnetwerk wordt ingeschakeld vanaf het moment dat integrale
kennisinhoudelijke advisering nodig is. In de eerste fase van een incident of crisis (de
acute fase) is het netwerk van de kennisinstituten nog niet ingeschakeld; in deze fase
kunnen de afzonderlijke kennisinstituten rechtstreeks benaderd worden voor
enkelvoudige adviesvragen ten behoeve van de bronbestrijding (zie hoofdstuk 3, figuur
2). Zodra het adviesnetwerk is ingeschakeld lopen alle vragen via de daartoe geëigende
kanalen. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:
1. De kennisadviesnetwerken zijn er ten behoeve van alle bestuurlijke niveaus
2. Goed afgestemd: “Expert-to-expert” interactie en advisering
3. Rechtstreeks: vragen en antwoorden zonder omweg
4. Integraal: alle effecten betreffend
5. Onafhankelijk: advies wordt niet beïnvloed door beleidsafwegingen
6. Eenvoudig: lage drempels en zo weinig mogelijk schijven
7. Eenduidig: Eén generieke adviesstructuur voor alle typen calamiteiten
Het Crisis Expertteam (CET) bestaat uit experts uit de participerende kennisinstituten (zie
hoofdstuk 3, figuur 1). De Voorzitter van het CET is een rol die de kennisinstituten
invullen. De Voorzitter CET is het portaal naar de vraagregisseur. De voorzitter CET
neemt vragen in ontvangst, zet ze uit binnen het kennisnetwerk, ontvangt de
antwoorden uit het kennisnetwerk en integreert deze tot een kennisadvies, afgestemd op
de vraag van de vraagregisseur.
Wie de vraagregisseur is, wordt bepaald door de bestuurlijk verantwoordelijke en is
daarmee afhankelijk van het GRIP-niveau. De taak van de vraagregisseur is tweeledig:
hij moet in staat zijn enerzijds om te beoordelen of een incident het inschakelen van het
adviesnetwerk rechtvaardigt, anderzijds om verschillende kennisinhoudelijke vragen
vanuit het veld te bundelen en te prioriteren. Daarnaast moet hij de kennisadviezen uit
het kennisnetwerk kunnen duiden en kunnen inbrengen in het ROT / Crisisbeleidsteam.
Bij landelijke opschaling zorgt de vraagregisseur ervoor dat ook de vragen uit de regio bij
het kennisnetwerk gesteld worden. Bij een bovenregionale crisis is de bronregio
verantwoordelijk voor coördinatie van de vragen uit de andere regio’s.
Acties
Korte termijn
Verspreiding van de factsheet NCC (na vaststelling en vormgeving) onder de
veiligheidsregio’s (NCC).
Opstellen plan van aanpak voor de technische en functionele koppeling tussen LCMS en
het interdepartementale informatieknooppunt, inclusief planning en begroting (NCC, in
samenspraak met project netcentrisch werken).
Organiseren van contactpunten binnen de regio voor het NCC en andere regio’s
(veiligheidsregio’s).
Uitdragen van de uitgangspunten en het uniforme model voor de kennisadviesstructuur
naar de departementen, die systeemverantwoordelijk zijn voor dergelijke kennisadviesstructuren (ministerie van Veiligheid en Justitie)
Overnemen en implementeren van het model voor kennisadviesstructuur (verschillende
ministeries)
Voorbereiden van een (model)instellingsbesluit voor kennisnetwerken ter vervanging van
de bestaande instellingsbesluiten (Inspectie Leefomgeving en Transport).
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Operationalisering en implementatie van de eisen aan het CrisisExpertTeam en de
voorzitter CET (kennisinstituten gezamenlijk onder regie van ILT).
Vormgeven aan de rol van vraagregisseur en borgen van de functie van vraagregisseur
binnen de hoofdstructuur van de rampenbestrijding (veiligheidsregio’s).
Vervangen bestaande convenanten ILT – veiligheidsregio’s door model convenant (ILT
ism Veiligheidsberaad)
Middellange termijn
Uitvoeren plan van aanpak op voor de technische en functionele koppeling tussen LCMS
en het interdepartementale informatieknooppunt, inclusief planning en begroting
(verantwoordelijkheid voor uitvoering wordt in pva belegd).
Crisiscommunicatie
De verschillende deelproducten op het gebied van crisiscommunicatie vergen van
veiligheidsregio’s, VenJ, NCC en ketenpartners verschillende concrete activiteiten. Ze
staan hier per deeladvies weergegeven.
Afstemming met ketenpartners
 Organiseren van een jaarlijks netwerkmoment met de regionale en/of landelijke
partners (veiligheidsregio’s)
 Bij regionale oefeningen ketenpartners mee laten spelen, bijv. in de responscel
(veiligheidsregio’s)
 Periodiek actualiseren van de bereikbaarheidsgegevens van de buurregio’s en
ketenpartners (veiligheidsregio’s)
 Organiseren van jaarlijks netwerkmoment met de landelijke diensten voor hoofden
taakorganisatie communicatie en communicatieadviseurs beleidsteam, regionaal
operationeel team en commando plaats incident (NCC)
 Afspraken maken met ‘experts’ voor zover deze bekend zijn (virologen, professoren,
instituten) over woordvoering bij incidenten (NCC en kennisinstituten)
 Geven van bevoegdheid aan bepaalde experts van tevoren om te communiceren over
algemene procesinformatie (NCC en kennisinstituten).
 Verspreiden, na vaststelling en vormgeving van de factsheet Rollen rijk, regio’s en
gemeenten (Veiligheidsberaad)
 Borgen van de factsheet als bijlage in de crisiscommunicatieplannen van de
Veiligheidsregio’s en gebruik van de factsheet bij opleidingen, trainingen en
oefeningen en als praktisch handvat tijdens crises (veiligheidsregio’s).
 Inrichten tweejaarlijks landelijk overleg crisiscommunicatie met daarin de landelijke
en regionale beheerders van crisiscommunicatiepools, plus een vertegenwoordiger
vanuit het NCTV (NCC).
Bovenregionale crisiscommunicatiepool
Aanstelling van een kwartiermaker per 01/1/2013, met een werkbudget (s14/15,
werkbudget 100.000). Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het bedrag voor
de personele lasten van de kwartiermaker inmiddels beschikbaar gesteld (ministerie
van Veiligheid en Justitie en Veiligheidsberaad)
Beschikbaar stellen van budget om leden van de bovenregionale pool op te leiden, te
trainen en te oefenen (in 2013 en in 2014: 120.000 euro; veiligheidsregio’s)
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Werven, opleiden en trainen van de leden van de bovenregionale pool volgens de
kwalificatieprofielen en het opleidingskader van het project GROOTER (kwartiermaker
bovenregionale pool).
Harmonisering en professionalisering organisatie crisiscommunicatie
Vaststelling van onderstaande landelijke doelstellingen in overleg met het
Veiligheidsberaad (ministerie van Veiligheid en Justitie in overleg met Veiligheidsberaad):
a. elke veiligheidsregio organiseert de crisiscommunicatie regionaal, door een
(multidisciplinaire) crisiscommunicatiepool in te stellen voor en door de gemeenten
EN de hulpdiensten
b. elke veiligheidsregio benoemt een aanspreekpunt dat verantwoordelijk is voor de
organisatie en professionalisering van die crisiscommunicatiepool
c. binnen de regionale communicatiepool zijn tenminste de volgende functies op hard
piket: COPI voorlichter, adviseur ROT, adviseur BT, hoofd taakorganisatie
communicatie
d. in de regionale planvorming wordt voor crisiscommunicatie tenminste opgenomen een
ontwikkel- en beheerplan van de regionale pool, inclusief budget voor OTO.
Uniformering in functies en functie-inhoud door:
 de proces- en productbeschrijvingen van GROOTER als blauwdruk te gebruiken voor
het inrichten van crisiscommunicatie in de regio's (veiligheidsregio’s).
 op basis van de blauwdruk crisiscommunicatieorganisatie in te richten en
draaiboeken, checklisten en taakkaarten op te stellen c.q. aan te passen
(veiligheidsregio’s).
 de 7 kwalificatieprofielen van GROOTER als regionaal beleid vast te stellen en daarbij
zoveel mogelijk uniformiteit in functiebenamingen na te streven (veiligheidsregio’s).
 indien op termijn regio’s desondanks toch weer voor een eigen inrichting c.q. eigen
benamingen kiezen, de kwalificatieprofielen onderdeel te laten uitmaken van de
Ministeriële Regeling personeel veiligheidsregio's behorende bij art. 2 van het Besluit
personeel veiligheidsregio's (ministerie van Veiligheid en Justitie).
 door het geven van een financiële prikkel de regio's motiveren de producten van
GROOTER over te nemen, c.q. opleidingsproducten af te nemen (ministerie van
Veiligheid en Justitie).
Borging van profielen en opleidingskaders door het beleggen van proeven van
bekwaamheid bij één toetsingsinstantie voor de functies:
⁻ Hoofd taakorganisatie communicatie,
⁻ Communicatieadviseur BT
⁻ Communicatieadviseur ROT
(Veiligheidsberaad besluit waar de profielen en opleidingskaders worden geborgd).
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Bijlage 1 GRIP schema
Referentie:
Wvr en Bvr

Situatie

Operationeel
crisisteam

Operationele
leiding volgens
Wvr

Bevoegd gezag

Ondersteuning
en advisering
van/aan het
bevoegd gezag

Calamiteiten
coördinatie
meldkamer

NCC spreekt
operationeel
crisisteam
aan via

GRIP 0

Normale
dagelijkse
werkwijze
Behoefte aan
multidisciplinaire
coördinatie ter
plaatse van
incident
Behoefte aan
multidisciplinaire
coördinatie
ruimer dan
alleen op de
plaats van het
incident of ter
voorbereiding
op een mogelijk
incident
Behoefte aan
multidisciplinaire
coördinatie in de
omstandigheid
dat bestuurlijke
opgaven voor de
burgemeester
vragen om
ondersteuning
door een GBT
Behoefte aan
multidisciplinaire
en bestuurlijke
coördinatie en
leiding bij een
ramp of crisis
van meer dan
plaatselijke
betekenis of
ernstige vrees
voor het
ontstaan
daarvan
Behoefte aan
multidisciplinaire
en bestuurlijke
coördinatie bij
een ramp of
crisis van meer
dan plaatselijke
betekenis in
meerdere regio’s
of ernstige vrees
voor het
ontstaan
daarvan,
waartoe de
betrokken
voorzitters VR in

“Motorkap”
Overleg
Plaats Incident
COPI

Geen

Burgemeester

OVD’s

Nee

-

Leider COPI

Ja, Caco
Art 2.2.2 Bvr

ROL

Ja, Caco
(alleen bij
daadwerkelijk
incident)

Initieel via
Caco,
daarna
volgens
afspraak
Initieel via
Caco,
daarna
volgens
afspraak

Burgemeester

Art 2.1.2-1a
Bvr

Initieel via
Caco,
daarna
volgens
afspraak

Burgemeester

Initieel via
Caco,
daarna
volgens
afspraak

Voorzitter VR

Initieel via
Caco,
daarna
volgens
afspraak

De voorzitter
die conform
afspraak
coördineert
(in principe
die van de
bronregio)

GRIP 1

GRIP 2

GRIP 3

GRIP 4

GRIP 5

(interregionaal)

Art 2.1.2-2 Bvr

ROT,
al dan niet
met één of
meerdere
COPI’s

Door minister/
NCTV te
benaderen
bevoegd gezag

Art. 2.1.2-1 Bvr

Leider COPI

Burgemeester

Art 2.3e BPV
RPV bijlage C-e

ROL

Burgemeester

Art 2.1.4-1a Bvr
Art 2.3g BPV
RPV bijlage C-g

Art 2.1.4-1a
Bvr

Burgemeester

Art 2.2.2 Bvr
Art 2.1.4-2 Bvr

ROT,
al dan niet
met één of
meerdere
COPI’s

ROL

Burgemeester

ROL én GBT

Ja, Caco

Art 2.1.4-1a
Bvr
Art 2.1.5 Bvr

Art 2.2.2 Bvr

Voorzitter VR
[Wvr 39 per
definitie in
werking, te
bekrachtigen
bij besluit van
de voorzitter]

ROL én RBT

Ja, Caco

Art 2.1.4-1a
Bvr
Art 39-2 Wvr

Art 2.2.2 Bvr

Voorzitters VR,
elk voor zich.
[Wvr 39 in
werking in alle
betrokken
regio’s, na een
besluit van elke
betrokken
individuele
voorzitter]

ROL’s én
RBT’s in alle
betrokken
regio’s,
waarvan één
aangewezen
als
coördinerend
ROL en
coördinerend
RBT (in
principe dat
van de
bronregio)

Ja, Caco

Art 2.1.4-1a Bvr
Art 2.3g BPV
RPV bijlage C-g

Art 2.1.4-2 Bvr

ROT,
al dan niet
met één of
meerdere
COPI’s

ROL
Art 2.1.4-1a Bvr
Art 2.3g BPV
RPV bijlage C-g

Art 2.1.4-2 Bvr

ROT’s in elke
betrokken
regio,
naar behoefte
al dan niet
met één of
meerdere
COPI’s.
Voorzitters
wijzen samen
één
coördinerend
ROT aan (in
principe dat
van de
bronregio)

Door
voorzitters VR
aangewezen
coördinerend
ROL (in
principe die
van de
bronregio)

Voorzitters
maken samen
afspraken over
coördinerend
voorzitterschap
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Art 2.1.4-1a
Bvr

Art 2.2.2 Bvr

gezamenlijkheid
besluiten omdat
het bestuurlijk
noodzakelijk
wordt
gevonden13
Behoefte aan
sturing door het
Rijk in situaties
waarbij de
nationale
veiligheid in het
geding is of kan
zijn

GRIP Rijk

ROT
coördinerende
regio

ROL
coördinerende
regio

(in principe
voorzitter uit
bronregio)

Art 39-2 Wvr

Ministers
(MCCb)

ICCb en
Adviesteam

13

NCC

Caco’s

Bevoegd
gezag in
algemene of
functionele
kolom

Mochten de voorzitters van de betrokken veiligheidsregio’s het tijdens een specifiek incident niet eens kunnen worden
over GRIP5, dan voorziet de Wet veiligheidsregio’s (artikel 42) erin dat de Minister dienaangaande de Commissaris(sen) van
de Koningin een aanwijzing kan laten geven.
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Bijlage 1a Toelichting bij GRIP schema
1e kolom: “Referentie: Wvr en Bvr” (GRIP-niveaus)
GRIP 0 is geen officieel opschalingsniveau (er is immers geen sprake van
opschaling), maar ‘spreektaal’ om de dagelijkse routine van de hulpdiensten aan
te duiden.
GRIP 1 t/m 4 zijn de reeds bestaande aanduidingen van opschalingsniveaus.
De rij GRIP 5 (interregionaal) geeft een nadere specificatie van de situatie in het
geval van een ramp of crisis (of dreiging daarvan) in meerdere regio’s
tegelijkertijd.14
GRIP Rijk geeft een nadere specificatie van de situatie waarbij sprake is van
nationale sturing.
2e kolom: “situatie”
Deze kolom geeft een kwalitatieve omschrijving van de algemene motivatie om bij een
incident tot een bepaald GRIP-niveau op te schalen. Daarbij is er voor gekozen de
begrippen bron- en effectgebied los te laten en is er meer op de feitelijke behoefte aan
coördinatie (operationeel of bestuurlijk) ingedeeld. Het verschil in operationele opschaling
en bestuurlijke coördinatie komt zo ook meer tot zijn recht.
Toelichting per Gripniveau:
Grip0: Er wordt gewerkt volgens de normale routine van de
(hulpverlenings)diensten
Grip1: De nadruk ligt op operationele, multidisciplinaire coördinatie, ter plaatse
van het incident en zich richtend op die activiteiten die ook vanaf de plaats
incident kunnen worden overzien.
Grip2: De nadruk ligt nog steeds op operationele coördinatie, maar niet alle
processen kunnen worden overzien en aangestuurd vanaf de plaats van het
incident of er is (nog geen) duidelijk te definiëren plaats incident
Grip3: Het gaat om bestuurlijke opgaven voor het bevoegd gezag die het
wenselijk maken dat een GBT de burgemeester ondersteunt. Deze omstandigheid
kan zich bijvoorbeeld voordoen bij noodzaak tot grootschalige bevolkingszorg
(inclusief het informeren van de bevolking) en de daarbij behorende inzet van
andere dan operationele hulpverleningsdiensten, maar er kunnen ook andere
bestuurlijke opgaven spelen.
Grip4: Behoefte aan bestuurlijke coördinatie en leiding bij een ramp of crisis van
meer dan plaatselijke betekenis. Deze situatie ontstaat als de ramp of crisis door
feitelijke effecten of de maatschappelijke uitstraling het gezag van een
burgemeester overstijgt of dreigt te overstijgen en de noodzaak ontstaat tot
eenduidig bestuurlijk optreden.
Grip5: Als Grip 4 maar meerdere regio’s zijn betrokken. Omdat de Wvr geen
voorziening treft voor het overgaan van het gezag dienen de betrokken
voorzitters hiertoe gezamenlijk te besluiten.
Uitgangspunt hierbij is dat de bronregio leidend is. De voorzitter van de bronregio
neemt de bevoegdheden van de overige betrokken voorzitters VR niet over. Zij
nemen juist de besluiten van de bronregio over. Wanneer de bron onduidelijk is of
de betrokken voorzitters hier gezamenlijk toe besluiten kan van bovenstaand
uitgangspunt worden afgeweken.
GRIP Rijk: Op rijksniveau is de ministeriële commissie Crisisbeheersing (MCCb) voorgezeten door de Minister van Veiligheid en Justitie of de Minister-President belast met de coördinatie van de intersectorale crisisbeheersing en besluitvorming
over de samenhangende aanpak daarvan.15 De MCCb kan GRIP Rijk van kracht
verklaren als er behoefte is aan sturing door het Rijk in situaties waarbij de
nationale veiligheid in het geding is of kan zijn. Daarvan is sprake als de vitale

15

Instellingsbesluit Stcrt 2012, 9103.
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belangen van de Nederlandse Staat en/of samenleving zodanig bedreigd worden
dat er sprake is van (potentiële) maatschappelijke ontwrichting.
3e kolom: “Operationeel crisisteam”
Deze kolom geeft weer welke operationele crisisteams bij een GRIP-niveau worden
ingesteld om te voorzien in de benodigde multidisciplinaire coördinatie. Met de
aanduiding “al dan niet met één of meerdere CoPI’s” (bij GRIP 2 en hoger) wordt bedoeld
dat er enerzijds niet altijd sprake is van een CoPI en anderzijds in bepaalde gevallen juist
meerdere CoPI’s tegelijkertijd kunnen functioneren.
Toelichting per Gripniveau:
Grip0: Er is geen sprake van een formeel teamverband
Grip1: Ter plaatse wordt een CoPI ingesteld onder eenhoofdige operationele
leiding. Een commando plaats incident is belast met de operationele leiding ter
plaatse, de afstemming met andere betrokken partijen als bedoeld in artikel 16,
tweede lid, van de Wvr, en het adviseren van het regionaal operationeel team.
Grip2: Een regionaal operationeel team is belast met de operationele leiding, de
afstemming met andere bij de ramp of crisis betrokken partijen en het adviseren
van het gemeentelijk of regionaal beleidsteam. Leiding en coördinatie van het
geheel aan crisisbeheersingsprocessen vindt dus plaats binnen het Regionaal
Operationeel Team. Daarnaast kan er, indien aard en omvang van het incident
hier aanleiding toe geven, op locatie gewerkt worden met één of meerdere CoPI’s
waarvan de werkzaamheden worden gecoördineerd door het ROT.
Grip3: Zie hierboven bij Grip 2
Grip4: Zie hierboven bij Grip2
Grip5: Zie hierboven bij Grip 2. Echter er zal, als uitgangspunt, sprake zijn van
meerdere regionale operationele teams. Het ROT in de regio waarvan de
voorzitter coördineert zal ook als coördinerend ROT optreden.
Grip Rijk: Zie hierboven bij Grip 5.
4e kolom: “Operationele leiding volgens Wvr”
Deze kolom geeft weer welk team (met respectievelijke leider/voorzitter) op grond van
de Wet veiligheidsregio’s voor het bevoegd gezag aanspreekbaar is op de operationele
coördinatie.
Toelichting per Gripniveau:
Grip0: Er is geen volgens de Wvr aangewezen hoogst operationeel leidinggevende
Grip1: Het CoPI staat conform het Bvr onder leiding van de “Leider CoPI” die
daarmee de hoogst operationeel leidinggevende is.
GRIP2: Conform het Bvr geeft de Regionaal Operationeel Leider leiding aan het
ROT. Daarmee is hij de tevens hoogst operationeel leidinggevende.
Grip3: Zie hierboven bij Grip2. Hierin heeft het gemeentelijk beleidsteam een
adviserende taak
Grip4: Zie hierboven bij Grip2.
Grip5: Zie hierboven bij Grip 2. Echter er zal, als uitgangspunt, sprake zijn van
meerdere regionale operationele teams. Het ROT in de regio waarvan de
voorzitter coördineert zal ook als coördinerend ROT optreden. In het verlengde
daarvan is de ROL van die regio de coördinerend ROL of COL.
Grip Rijk: Zie hierboven bij Grip 5.
5e kolom: “Bevoegd gezag”
Deze kolom geeft weer bij welk publiek orgaan het opperbevel met bijbehorende
(nood)bevoegdheden berust. Ingevolge de Wet veiligheidsregio’s zijn er twee
mogelijkheden: de burgemeester (onder reguliere omstandigheden en bij GRIP 1 t/m 3)
of de voorzitter van de veiligheidsregio (GRIP 4 en GRIP 5). Ook bij GRIP 5 berusten het
opperbevel en de (nood)bevoegdheden binnen de betrokken regio’s op grond van de Wet
veiligheidsregio’s uitsluitend bij de eigen voorzitter, met dien verstande dat één van de
voorzitters (in principe die van de bronregio) de bestuurlijke aansturing door de
betrokken voorzitters coördineert (zie toelichting 2e kolom onder Grip5). In een GRIP Rijk
situatie berust het bevoegd gezag op nationaal niveau bij de betrokken wettelijk
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bevoegde ministers. Deze stemmen de uitoefening van hun bevoegdheden af in de
ministeriële commissie Crisisbeheersing (MCCb). Voor zover de bevoegdheden van de
Voorzitters VR in een GRIP Rijk situatie niet worden geraakt door de ministeriële
bevoegdheden blijven zij zelfstandig bevoegd.
6e kolom: “Ondersteuning en advisering bevoegd gezag”
Deze kolom geeft weer wie in ieder geval de adviseurs van het bevoegd gezag zijn.
Toelichting per Gripniveau:
Grip0: De Officieren van Dienst en overige leidinggevenden van de betrokken
diensten adviseren de burgemeester zelfstandig met betrekking tot hun eigen
taakuitvoering.
Grip1 / GRIP2: de hoogste leidinggevenden zoals beschreven in kolom 4 adviseren
de burgemeester met betrekking tot de aanpak van het incident.
Grip3: Zie hierboven. Daarnaast heeft het gemeentelijk beleidsteam een
adviserende taak.
Grip4: Zie hierboven bij Grip1 / Grip2. Ter voorkoming van dubbele sturing zijn
GBT’s niet gewenst.
Grip5: Zie hierboven. In principe houden alle Regionaal Operationeel Leiders en
Beleidsteams hun adviestaak ten opzichte van hun eigen bevoegd gezag. De ROL
en het RBT uit de regio waarvan de voorzitter coördineert hebben daarmee een
bijzondere positie.
Grip Rijk: De ministeriële commissie wordt ondersteund en geadviseerd door de
Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb) onder voorzitterschap
van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het
Adviesteam.
7e kolom: “Calamiteiten coördinatie meldkamer”
Deze kolom geeft weer of er sprake is van eenhoofdige leiding (CaCo) binnen de
meldkamer, zoals bedoeld in artikel 2.2.2 van het Besluit veiligheidsregio´s. Dit is het
geval in alle GRIP situaties. Bij GRIP5 is dit het geval in alle betrokken meldkamers. Er is
dus geen coördinerend CaCo. Bij GRIP Rijk vervult op nationaal niveau het Nationaal
CrisisCentrum (NCC) de functie van CaCo.
8e kolom: “NCC spreekt operationeel crisisteam aan via”
Deze kolom geeft weer wie het aanspreekpunt is voor het NCC om contact te kunnen
leggen met een veiligheidsregio. Dit is bij elk GRIP-niveau initieel de CaCo, die
vervolgens kan (laten) doorverbinden met de relevante andere onderdelen van de
regionale crisisorganisatie. In een latere fase kunnen specifieke afspraken worden
gemaakt over andere of aanvullende aanspreekpunten. Bij GRIP5 en GRIP Rijk zijn dat
de caco’s van de meldkamers die werken voor de betreffende regio. Zoals gezegd is er
dus geen Coördinerende Calamiteiten Coördinator, ook niet landelijk.
9e kolom: “Door minister/NCTV te benaderen bevoegd gezag
Deze kolom geeft weer met wie binnen een regio de minister (of namens deze
medewerkers van de NCTV) contact zoekt ter afstemming van de bestuurlijke
coördinatie. Dit is het bevoegde gezag (burgemeester, voorzitter veiligheidsregio of
eventueel de aangewezen voorzitter in een GRIP5 situatie).
In een GRIP Rijk situatie is dit het bevoegd gezag in de algemene of de functionele
kolom.

40

Bijlage 1b Schema grootschalige alarmering
Referentie Wvr
en Bvr

Situatie

Operationeel
crisisteam

Operationele
leiding
volgens Wvr

Bevoegd
gezag

Ondersteuning
en advisering
van/aan het
bevoegd gezag

Calamiteiten
coördinatie
meldkamer

Grootschalige
alarmering
hoofdstructuur
van de
rampenbestrijding
en
crisisbeheersing

Bvr 2.2.1.

één of
meerdere
COPI’s

ROL

Burgemeester
zolang artikel
39 Wvr niet
van
toepassing is

Desgewenst (is
geen Wvrverplicht
onderdeel van
alarmering)

Ja, caco

Voorzitter
VR indien
artikel 39
Wvr van
toepassing is

GBT

NB:
burgemeester
of voorzitter
(in het geval
Wvr 39 van
tpepassing is)
worden bij
grootschalige

afhankelijk van
al dan niet van
toepassing zijn
van Wvr 39

Door de
meldkamer
Bvr 2.2.3.

Volgens door
bestuur van de
VR vast te
stelen criteria,
bijvoorbeeld:
Het betreft een
zich plotseling
voordoend
ernstig en
grootschalig
incident waarbij
(het vermoeden
bestaat dat) een
groot aantal
slachtoffers te
betreuren is
Of een zich

EN
één of
meerdere
teams
bevolkingszorg

Art 2.1.4-1a
Bvr
Art 2.3.g Bpv
RPV bijlage
C-g

of
RBT,

EN
een ROT
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Waarbij zodra
is vastgesteld
dat is voldaan
aan criteria
voor
grootschalige
alarmering de
meldkamer
door één
leidinggevende
wordt
aangestuurd
Bvr 2.2.2.1.

NCC
spreekt
operationeel
crisisteam
aan via
Initieel via
Caco, daarna
volgens
afspraak

Doorminister/NCTV
te benaderen
bevoegd gezag

Burgemeester indien
Wvr 39 niet van
toepassing
of
Voorzitter Vr indien
Wvr 39 wel van
toepassing

plotseling
voordoend
ernstig en
grootschalig
incident waarbij
(het vermoeden
bestaat dat) het
welzijn van de
bevolking in
ernstige mate
wordt bedreigd

alarmering
geinformeerd!

Overige gevallen waarbij
onmiddellijk
grootschalig
multidisciplinair
optreden evident noodzakelijk is.

In VRZHZ gelden de volgende bestuurlijk vastgestelde criteria volgens Bvr 2.2.1.
Het betreft een zich plotseling voordoend ernstig en grootschalig incident waarbij (het vermoeden bestaat dat) een groot aant al
slachtoffers te betreuren is
Of het betreft een zich plotseling voordoend ernstig en grootschalig incident waarbij (het vermoeden bestaat dat) het welzijn
van de bevolking in ernstige mate wordt bedreigd
Overige gevallen waarbij onmiddellijk grootschalig multidisciplinair optreden evident noodzakelijk is.
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Bijlage 2 Tabel Sturende rol rijksoverheid bij bovenregionale
en nationale rampen en crises
n.b. dit betreft een niet-limitatieve lijst van meest gerede voorbeelden16

Crisistypen

Verantwoor
delijke
Minister(s)
Vakministers

Criteria voor sturing

Maatregelen

Wettelijke
basis

Bij buitengewone
omstandigheden, dwz
een vitaal belang van
de samenleving wordt
bedreigd of aangetast
en normale
bevoegdheden zijn
ontoereikend
(Na in werkingstelling
Koninklijk besluit AZ
(bij nationale crisis)

Separaat en in
noodtoestand
(Coördinatiewet
uitzonderingstoestanden)

Bewaking en
Beveiliging

VenJ

Maatregelen ten
aanzien van
Rijksdomein

Dreigende
(ernstige)
dierziekten

EZ en VWS
(voor
dierziekten
die tevens
gevaar voor
de
volksgezond
heid kunnen
opleveren zoönosen

De houder van dieren
dient maatregelen te
treffen ter voorkoming
van besmetting en
verspreiding of ter
beperking of
ongedaanmaking van
omvang en gevolgen

Diverse
noodmaatregelen:
Sturing door Rijk of
door bij amvb
aangewezen
rijksheren (namens de
vakminister); de
rijksheren nemen deel
aan het RBT indien
voor hen relevant.
Op verzoek en onder
gezag van de
bevoegde civiele
autoriteiten bijstand
of steunverlening door
Defensie
Beveiligings- en
bewakingsmaatregelen rijksdomein.
Op verzoek en onder
gezag van de
bevoegde civiele
autoriteiten bijstand
of steunverlening door
Defensie
- eigen maatregelen
houder van dieren
- maatregelen om
dierziekte te weren
- maatregelen om
dierziekte te
bestrijden
- handhaving
openbare orde (onder
verantwoordelijkheid
van VenJ)

EZ

- Dreigende uitval van
vitale openbare
telecommunicatievoorzieningen
- inbreuk
internetveiligheid

- Eigen maatregelen
door aanbieders
openbare
telecommunicatienetwerken en –
diensten en door

Telecommunie
catiewet

Alle crisistypen in
buitengewone
omstandigheden

Telecommunicatie

16

Politiewet 1993
/ Circulaire
bewaken en
beveiligen

Bestrijdingsrichtlijnen in
Europese
regelgeving
Gezondheidsen welzijnswet
voor dieren,
Kaderwet
diervoeders

Als eigen
maatregelen
onvoldoende

Zie ook Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing (2012) en Crisis en recht (2008) voor aanvullende
informatie over de bestuurlijke netwerken en over de bevoegdheden en maatregelen die aan de orde kunnen
zijn.
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gebruikers van
frequentieruimte die
bij wet zijn
aangewezen
- eigen maatregelen
aanbieder
NoodCommunicatieVoorziening
- maatregelen door
minister EZ jegens
sector
- waarschuwingen en
advisering bij
dreigende inbreuk op
internetveiligheid
Drinkwater

IenM

1. Indien naar het
oordeel van de
inspecteur sprake is
van gevaar voor de
volksgezondheid;
2. Bij buitengewone
omstandigheden, in het
belang van de
veiligstelling van de
openbare
drinkwatervoorziening
(vormvrij)
Schaarste aan
olieproducten

Olie (zie
‘Schaarste’)

EZ

Infectieziekten

VWS

A-ziekten

Milieu

1. EZ

2. IenM

Ad 1. Beperkende
maatregelen inzake
levering en gebruik
(sturing inspecteur (in
eerste instantie IenM)
(art. 52/53);
2. Sturing door
minister IenM (alle
maatregelen die hij
redelijkerwijs nodig
acht) (art. 54)

zijn kan
Minister EZ
aanwijzing
geven
Aanwijzingsbevoegdheid
inzake:
- crisiscommuniecatie
- waarborgen
communicatie
tussen en met
hulpdiensten
en overheidsinstanties in de
responsfase
Drinkwaterwet

o.a. oliecrisisrichtlijn
(Europese
regeling) en
algemene
noodwetgeving

Gevolgbeperkende
maatregelen t.a.v.
dierenwelzijn en
voedselveiligheid

- maatregelen inzake
noodvoorraden,
verdeling aardolieproducten en
beperking van het
verbruik
- autoloze zondag
- maatregelen
vanwege openbare
orde en veiligheid
Alle maatregelen ter
bestrijding van de
ziekte
Alle maatregelen op
het gebied van
dierenwelzijn en
voedselveiligheid

In bijzondere
omstandigheden:
a. bij een ongewoon
voorval in het belang
van de bescherming
van het milieu (art.
17.4);
b. voorkomen nadelige
gevolgen voor het
milieu (art. 17.5a en
17.5c);
c. bij onduldbaar
gevaar voor de
gezondheid van de
mens of voor het
milieu;
eisen aan ad c.:
- overeenstemming met

Ad a. bepaalde
maatregelen door het
bevoegd gezag t.a.v.
inrichtingen alsmede
door GS in andere
gevallen (art. 17.5);
Ad b. de nodige
preventieve of
herstelmaatregelen
door het bevoegd
gezag t.a.v.
afvalvoorzieningen
(art. 17.5);
Ad c. alle maatregelen
die naar oordeel van
min. IenM
noodzakelijk zijn
t.a.v. stoffen,

Wet
milieubeheer
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Wet publieke
gezondheid
Welzijns- en
gezondheidswet voor
dieren

andere betrokken
ministers tenzij spoed
(in dat laatste geval
zsm aan Ministerraad
voorleggen);
- publicatie in Stcrt en
op zodanige wijze dat
zsm ter kennis van
betrokkenen (art.
17.9);
Kernongevallen

Luchtvaart

Alle
vakministers,
coördinatie
EZ

Primair IenM

Categorie A-ongevallen
(voor omschrijving: zie
art. 38)

a. - Om redenen van
openbare orde en
veiligheid en andere
dringende redenen
(vormvrij): IenM;
- bij militaire noodzaak:
Def.;
- bij terroristische
dreiging: VenJ
b. In bijzondere
omstandigheden
(vormvrij) i.v.m.
ernstige verstoring van
de openbare orde en
veiligheid i.o.m.
ministers VenJ en Def.
c. In bijzondere
omstandigheden
(vormvrij) i.v.m.
handhaving
internationale
rechtsorde of
internationale
betrekkingen i.o.m.
ministers BZ en Def.
d. in buitengewone
omstandigheden
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preparaten of
genetisch
gemodificeerde
organismen (art.
17.19)
(overkoepelende
bevoegdheid IenM die
enkel gebruikt wordt
als specifieke
bevoegdheden geen
soelaas bieden)
- Alle benodigde
maatregelen op
getroffen
beleidsterreinen
- bevelen aan
beheerders van
objecten
- bepalen maximaal
toelaatbare niveaus
van radioactieve
besmetting van
levensmiddelen en
van diervoeders die
op de markt kunnen
worden gebracht.
Sturing Rijk
(vakminister kan
voorzitter
veiligheidsregio
overrulen; voorzitter
veiligheidsregio is
verplicht
medewerking te
verlenen aan
maatregelen
vakminister (art. 46,
49, 49b).
Ad a. Sluiten van het
luchtruim (geheel of
gedeeltelijk): sturing
minister IenM
Ad b. aanwijzingen
aan LVNL
Ad c. idem
Ad d. idem
Ad e idem

Kernenergiewet /
bestrijding van
stralingsongevallen
Wet
aansprakelijkheid
kernongevallen
valt onder
Minister van
Financiën

Ad a. art. 5.10
Wet Luchtvaart
juncto Besluit
Stb. 2005, 662
Ad b. art. 9.1
Wet luchtvaart
Ad c. art. 9.1
Wet luchtvaart
Ad d. art. 9.2,
9.3 en 9.4 Wet
luchtvaart
Ad. e. art. 9.1
Wet Luchtvaart
juncto Besluit
Stb. 2005, 662

(Na in werkingstelling
Koninklijk besluit AZ) :
IenM en Def.
e. bij terroristische
dreiging: VenJ
Noordzee

IenM

Schadelijke gevolgen
ongeval (nader
omschreven in art. 3)

Openbare Orde en
veiligheid

VenJ

Te kort aan beschikbare
capaciteit hulpdiensten

VenJ (evt
samen met
Defensie)

EZ coördinerend; alle
ministeries
op hun eigen
beleidsterrein

Schaarste

Alle maatregelen en
aanwijzingen: sturing
minister IenM in
overeenstemming met
Onze Ministers wie het
mede aangaat, tenzij
zich een situatie
voordoet die
onmiddellijk ingrijpen
noodzakelijk maakt
(art. 5, 6 en 8);
inlichtingen- en
overlegplicht van
minister IenM tav
burgemeester en vz
VR + inlichtingenplicht
min. IenM aan CdK
(art. 9).
Schaarsteverdeling
Op verzoek en onder
gezag van de
bevoegde civiele
autoriteiten bijstand
of steunverlening door
Defensie

Wet bestrijding
ongevallen
Noordzee

Buitengewone
omstandigheden; na
inwerkingstelling bij
koninklijk besluit

Verplaatsen van
bevolking. De grote
lijnen van het
verplaatsingsbeleid,
zoals het vaststellen
van het tijdstip
waarop met de
verplaatsing wordt
begonnen, wie
moeten worden
verplaatst en waar
de opvang moet
plaatsvinden,
worden door de
rijksoverheid
bepaald. Decentrale
overheden moeten
zich houden aan het
door het rijk
gestelde kader.

Wet
verplaatsing
bevolking

- algemene schaarste
aan goederen of
diensten, bijv.
brandstof, voedsel,
drinkwater, electriciteit,
bepaalde expertise
(arbeid) of
transportcapaciteit
- plaatselijke acute
behoefte aan goederen
of diensten waarin niet

Vordering:
Generieke
bevoegdheden tot
vordering, algemeen
toepasbaar.
Specifieke
bevoegdheden tot
vordering tbv een
bepaald
beleidsterrein, zoals
transport en arbeid

Noodwetgeving
o.a
Distributiewet,
Vorderingswet,
Hamsterwet,
Prijzennoodwet
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Politiewet 1993
/ Wet
Veiligheidsregio

op reguliere wijze kan
worden voorzien

Verdeling:
- beschikbaar stellen
van een schaars goed,
bijv. voedsel
- prioritering,
voorrang aan
bepaalde groepen bij
beschikbaarstelling
- hamsterverbod en
rantsoenering;
beperken
beschikbaarstelling,
zodat er voor iedereen
voldoende is, evt. in
combinatie met
prioritering
Maatregelen, gebruik
toegang en verkeer in
haven/vervoersverbod
en, opleggen vervoeren
vaarplicht/aanwijzing
beheerders
infrastructuur: sturing
minister IenM

Transport over
wegen en
vaarwegen en per
trein en in havens

IenM

Bij buitengewone
omstandigheden (na in
werkingstelling
Koninklijk besluit AZ)

Havenbeveiliging

IenM

Bij de vervulling van
uitvoeringstaken en bij
rampen en crises

Algemene en
bijzondere
aanwijzingen aan
burgemeester / vz vr
sturing minister IenM
(art. 5)

Electriciteit en gas

EZ

- onderbreking levering
electriciteit
- onderbreking levering
gas
- schaarste aan gas (in
de EU)

Terrorismebestrijding

VenJ

Voorkoming of
beperking gevolgen van
terroristische acties

Overstroming /
watersnood

IenM

Bij buitengewone
omstandigheden
(“gevaar voor
waterstaatswerken”)
(vormvrij)

- eigen maatregelen
netbeheerder
- maatregelen minEZ
jegens sector
- interventie Europese
Commissie tav
maatregelen door
minEZ
- maatregelen tav
gevolgen van een
onderbreking
Bepaalde maatregelen
met
doorzettingsmacht
naar andere
organisaties.
Op verzoek en onder
gezag van de
bevoegde civiele
autoriteiten bijstand
of steunverlening door
Defensie
De nodige
maatregelen zonodig
in afwijking van de
wet: waterbeheerder;
GS (bij spoed: CdK)
en IenM hebben
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m.n.
Scheepvaartverkeerswet,
Binnenvaartet,
Vervoersnoodwet; Rijkswet
Noodvoorzieningen
Scheepvaart,
Havennoodwet
, Rijkswet
vaarplicht en
Vaarplichtwet
Havenbeveiligingswet

Gaswet,
Electriciteitswet 1998 en
reeks aan
Europese
verordeningen
en richtlijnen

Koninklijk
Besluit 14
december
2005

Waterwet (art.
5.30, 5.31) en
Wet
revitalisering
toezicht

Voedsel

1. EZ

Het voorkomen van
voedselschaarste en het
optreden indien toch
sprake is van
(dreigende) schaarste

2. VWS

Bij problemen op het
terrein van
voedselveiligheid

Plantenziekten

EZ

Plantenziekten (ofwel
economisch risico,
volksgezondheidsrisico,
milieurisico, of een
combinatie ervan

Crisistypen

Verantwoor
delijke
Minister(s)
Vakministers

Criteria voor sturing

Bewaking en
Beveiliging

VenJ

Maatregelen ten
aanzien van
Rijksdomein

Dreigende
(ernstige)

EZ en VWS
(voor

De houder van dieren
dient maatregelen te

Alle crisistypen in
buitengewone
omstandigheden

Bij buitengewone
omstandigheden, dwz
een vitaal belang van
de samenleving wordt
bedreigd of aangetast
en normale
bevoegdheden zijn
ontoereikend
(Na in werkingstelling
Koninklijk besluit AZ
(bij nationale crisis)
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interventiemogelijkheden vanwege
(opper) toezichtstaak
- eigen maatregelen
exploitant
levensmiddelen- of
diervoederbedrijf tav
voedselveiligheid
- maatregelen jegens
bedrijven in
voedselketen tav
voedselvoorziening
- handhaving
openbare orde
(verantwoordelijkheid
van VenJ)

Economische
noodwetgeving
o.a.
Hamsterwet,
Distributiewet,
Prijzennoodwet
, Noodwet
voedselvoorzie
ning (met
daarbij een
Voedselcommis
saris)

Eet- en drinkwaren uit
de handel laten
nemen en
vernietigen; een
levensmiddelenbedrijf
tijdelijk, geheel of
gedeeltelijk sluiten en
de erkenning van het
bedrijf schorsen of
intrekken
Vernietigen of
anderszins
onschadelijk maken
van het schadelijk
organisme (bv juist al
dan niet in de
consumptieketen
brengen)
Maatregelen

Warenwet

Diverse
noodmaatregelen:
Sturing door Rijk of
door bij amvb
aangewezen
rijksheren (namens de
vakminister); de
rijksheren nemen deel
aan het RBT indien
voor hen relevant
Op verzoek en onder
gezag van de
bevoegde civiele
autoriteiten bijstand
of steunverlening door
Defensie
Beveiligings- en
bewakingsmaatregelen rijksdomein
Op verzoek en onder
gezag van de
bevoegde civiele
autoriteiten bijstand
of steunverlening door
Defensie
- eigen maatregelen
houder van dieren

Separaat en in
noodtoestand
(Coördinatiewet
uitzonderingstoestanden)

Plantenziekten
wet,
EU-richtlijnen,
Verordeningen
en besluiten

Wettelijke
basis

Politiewet 1993
/ Circulaire
bewaken en
beveiligen

Bestrijdingsrichtlijnen in

dierziekten

Telecommunicatie

dierziekten
die tevens
gevaar voor
de
volksgezond
heid kunnen
opleveren zoönosen

treffen ter voorkoming
van besmetting en
verspreiding of ter
beperking of
ongedaanmaking van
omvang en gevolgen

- maatregelen om
dierziekte te weren
- maatregelen om
dierziekte te
bestrijden
- handhaving
openbare orde (onder
verantwoordelijkheid
van VenJ)

Europese
regelgeving

EZ

- Dreigende uitval van
vitale openbare
telecommunicatievoorzieningen
- inbreuk
internetveiligheid

- Eigen maatregelen
door aanbieders
openbare
telecommunicatienetwerken en –
diensten en door
gebruikers van
frequentieruimte die
bij wet zijn
aangewezen
- eigen maatregelen
aanbieder
NoodCommunicatieVoorziening
- maatregelen door
minister EZ jegens
sector
- waarschuwingen en
advisering bij
dreigende inbreuk op
internetveiligheid

Telecommunie
catiewet

Drinkwater

IenM

1. Indien naar het
oordeel van de
inspecteur sprake is
van gevaar voor de
volksgezondheid;
2. Bij buitengewone
omstandigheden, in het
belang van de
veiligstelling van de
openbare
drinkwatervoorziening
(vormvrij)
Schaarste aan
olieproducten

Olie (zie
‘Schaarste’)

EZ

Infectieziekten

VWS

A-ziekten

Milieu

1. EZ

Gevolgbeperkende
maatregelen t.a.v.
dierenwelzijn en
voedselveiligheid
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Ad 1. Beperkende
maatregelen inzake
levering en gebruik
(sturing inspecteur (in
eerste instantie IenM)
(art. 52/53);
2. Sturing door
minister IenM (alle
maatregelen die hij
redelijkerwijs nodig
acht) (art. 54)
- maatregelen inzake
noodvoorraden,
verdeling aardolieproducten en
beperking van het
verbruik
- autoloze zondag
- maatregelen
vanwege openbare
orde en veiligheid
Alle maatregelen ter
bestrijding van de
ziekte
Alle maatregelen op
het gebied van
dierenwelzijn en
voedselveiligheid

Gezondheidsen welzijnswet
voor dieren,
Kaderwet
diervoeders

Als eigen
maatregelen
onvoldoende
zijn kan
Minister EZ
aanwijzing
geven
Aanwijzingsbevoegdheid
inzake:
- crisiscommuniecatie
- waarborgen
communicatie
tussen en met
hulpdiensten
en overheidsinstanties in de
responsfase
Drinkwaterwet

o.a. oliecrisisrichtlijn
(Europese
regeling) en
algemene
noodwetgeving

Wet publieke
gezondheid
Welzijns- en
gezondheidswet voor
dieren

Kernongevallen

Luchtvaart

2. IenM

In bijzondere
omstandigheden:
a. bij een ongewoon
voorval in het belang
van de bescherming
van het milieu (art.
17.4);
b. voorkomen nadelige
gevolgen voor het
milieu (art. 17.5a en
17.5c);
c. bij onduldbaar
gevaar voor de
gezondheid van de
mens of voor het
milieu;
eisen aan ad c.:
- overeenstemming met
andere betrokken
ministers tenzij spoed
(in dat laatste geval
zsm aan Ministerraad
voorleggen);
- publicatie in Stcrt en
op zodanige wijze dat
zsm ter kennis van
betrokkenen (art.
17.9);

Alle
vakministers,
coördinatie
EZ

Categorie A-ongevallen
(voor omschrijving: zie
art. 38)

Primair IenM

a. - Om redenen van
openbare orde en
veiligheid en andere
dringende redenen
(vormvrij): IenM;
- bij militaire noodzaak:
Def.;
- bij terroristische
dreiging: VenJ
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Ad a. bepaalde
maatregelen door het
bevoegd gezag t.a.v.
inrichtingen alsmede
door GS in andere
gevallen (art. 17.5);
Ad b. de nodige
preventieve of
herstelmaatregelen
door het bevoegd
gezag t.a.v.
afvalvoorzieningen
(art. 17.5);
Ad c. alle maatregelen
die naar oordeel van
min. IenM
noodzakelijk zijn
t.a.v. stoffen,
preparaten of
genetisch
gemodificeerde
organismen (art.
17.19)
(overkoepelende
bevoegdheid IenM die
enkel gebruikt wordt
als specifieke
bevoegdheden geen
soelaas bieden)
- Alle benodigde
maatregelen op
getroffen
beleidsterreinen
- bevelen aan
beheerders van
objecten
- bepalen maximaal
toelaatbare niveaus
van radioactieve
besmetting van
levensmiddelen en
van diervoeders die
op de markt kunnen
worden gebracht
Sturing Rijk
(vakminister kan
voorzitter
veiligheidsregio
overrulen; voorzitter
veiligheidsregio is
verplicht
medewerking te
verlenen aan
maatregelen
vakminister (art. 46,
49, 49b).
Ad a. Sluiten van het
luchtruim (geheel of
gedeeltelijk): sturing
minister IenM
Ad b. aanwijzingen
aan LVNL
Ad c. idem
Ad d. idem
Ad e idem

Wet
milieubeheer

Kernenergiewet /
bestrijding van
stralingsongevallen
Wet
aansprakelijkheid
kernongevallen
valt onder
Minister van
Financiën

Ad a. art. 5.10
Wet Luchtvaart
juncto Besluit
Stb. 2005, 662
Ad b. art. 9.1
Wet luchtvaart
Ad c. art. 9.1
Wet luchtvaart
Ad d. art. 9.2,

b. In bijzondere
omstandigheden
(vormvrij) i.v.m.
ernstige verstoring van
de openbare orde en
veiligheid i.o.m.
ministers VenJ en Def.
c. In bijzondere
omstandigheden
(vormvrij) i.v.m.
handhaving
internationale
rechtsorde of
internationale
betrekkingen i.o.m.
ministers BZ en Def.
d. in buitengewone
omstandigheden
(Na in werkingstelling
Koninklijk besluit AZ) :
IenM en Def.
e. bij terroristische
dreiging: VenJ
Noordzee

IenM

Schadelijke gevolgen
ongeval (nader
omschreven in art. 3)

Openbare Orde en
veiligheid

VenJ

Te kort aan beschikbare
capaciteit hulpdiensten

Schaarste

EZ coördinerend; alle
ministeries
op hun eigen
beleidsterrein

- algemene schaarste
aan goederen of
diensten, bijv.
brandstof, voedsel,
drinkwater, electriciteit,
bepaalde expertise
(arbeid) of
transportcapaciteit
- plaatselijke acute
behoefte aan goederen
of diensten waarin niet
op reguliere wijze kan
worden voorzien
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9.3 en 9.4 Wet
luchtvaart
Ad. e. art. 9.1
Wet Luchtvaart
juncto Besluit
Stb. 2005, 662

Alle maatregelen en
aanwijzingen: sturing
minister IenM in
overeenstemming met
Onze Ministers wie het
mede aangaat, tenzij
zich een situatie
voordoet die
onmiddellijk ingrijpen
noodzakelijk maakt
(art. 5, 6 en 8);
inlichtingen- en
overlegplicht van
minister IenM tav
burgemeester en vz
VR + inlichtingenplicht
min. IenM aan CdK
(art. 9).
Schaarsteverdeling
Op verzoek en onder
gezag van de
bevoegde civiele
autoriteiten bijstand
of steunverlening door
Defensie
Vordering:
Generieke
bevoegdheden tot
vordering, algemeen
toepasbaar
Specifieke
bevoegdheden tot
vordering tbv een
bepaald
beleidsterrein, zoals
transport en arbeid
Verdeling:
- beschikbaar stellen
van een schaars goed,
bijv. voedsel

Wet bestrijding
ongevallen
Noordzee

Politiewet 1993
/ Wet
Veiligheidsregio

Noodwetgeving
o.a
Distributiewet,
Vorderingswet,
Hamsterwet,
Prijzennoodwet

Transport over
wegen en
vaarwegen en per
trein en in havens

IenM

Bij buitengewone
omstandigheden (na in
werkingstelling
Koninklijk besluit AZ)

IenM

Bij de vervulling van
uitvoeringstaken en bij
rampen en crises

Havenbeveiliging

Electriciteit en gas

EZ

- onderbreking levering
electriciteit
- onderbreking levering
gas
- schaarste aan gas (in
de EU)

Terrorismebestrijding

VenJ

Voorkoming of
beperking gevolgen van
terroristische acties

Overstroming /
watersnood

IenM

Bij buitengewone
omstandigheden
(“gevaar voor
waterstaatswerken”)
(vormvrij)

Voedsel

1. EZ

Het voorkomen van
voedselschaarste en het
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- prioritering,
voorrang aan
bepaalde groepen bij
beschikbaarstelling
- hamsterverbod en
rantsoenering;
beperken
beschikbaarstelling,
zodat er voor iedereen
voldoende is, evt. in
combinatie met
prioritering
Maatregelen, gebruik
toegang en verkeer in
haven/vervoersverbod
en, opleggen vervoeren
vaarplicht/aanwijzing
beheerders
infrastructuur: sturing
minister IenM

Algemene en
bijzondere
aanwijzingen aan
burgemeester / vz vr
sturing minister IenM
(art. 5)
- eigen maatregelen
netbeheerder
- maatregelen minEZ
jegens sector
- interventie Europese
Commissie tav
maatregelen door
minEZ
- maatregelen tav
gevolgen van een
onderbreking
Bepaalde maatregelen
met
doorzettingsmacht
naar andere
organisaties
Op verzoek en onder
gezag van de
bevoegde civiele
autoriteiten bijstand
of steunverlening door
Defensie
De nodige
maatregelen zonodig
in afwijking van de
wet: waterbeheerder;
GS (bij spoed: CdK)
en IenM hebben
interventiemogelijkheden vanwege
(opper) toezichtstaak
- eigen maatregelen
exploitant

m.n.
Scheepvaartverkeerswet,
Binnenvaartet,
Vervoersnoodwet; Rijkswet
Noodvoorzieningen
Scheepvaart,
Havennoodwet
, Rijkswet
vaarplicht en
Vaarplichtwet
Havenbeveiligingswet

Gaswet,
Electriciteitswet 1998 en
reeks aan
Europese
verordeningen
en richtlijnen

Koninklijk
Besluit 14
december
2005

Waterwet (art.
5.30, 5.31) en
Wet
revitalisering
toezicht

Economische
noodwetgeving

Plantenziekten

optreden indien toch
sprake is van
(dreigende) schaarste

levensmiddelen- of
diervoederbedrijf tav
voedselveiligheid
- maatregelen jegens
bedrijven in
voedselketen tav
voedselvoorziening
- handhaving
openbare orde
(verantwoordelijkheid
van VenJ)

o.a.
Hamsterwet,
Distributiewet,
Prijzennoodwet
, Noodwet
voedselvoorzie
ning (met
daarbij een
Voedselcommis
saris)

2. VWS

Bij problemen op het
terrein van
voedselveiligheid

Warenwet

EZ

Plantenziekten (ofwel
economisch risico,
volksgezondheidsrisico,
milieurisico, of een
combinatie ervan

Eet- en drinkwaren uit
de handel laten
nemen en
vernietigen; een
levensmiddelenbedrijf
tijdelijk, geheel of
gedeeltelijk sluiten en
de erkenning van het
bedrijf schorsen of
intrekken
Vernietigen of
anderszins
onschadelijk maken
van het schadelijk
organisme (bv juist al
dan niet in de
consumptieketen
brengen)
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Plantenziekten
wet,
EU-richtlijnen,
Verordeningen
en besluiten

Bijlage 3 Factsheet NCC
De veranderende impact van crises
Het denken over veiligheid is fundamenteel anders dan een aantal jaar geleden. Het gaat
steeds meer over mogelijke dreigingen en de rol van (nieuwe) media bij crises en
incidenten. Maar vooral over de impact die crises en dreigingen hebben op onze
maatschappij.
Een crisis is een gebeurtenis die binnen een kort tijdsbestek tot maatschappelijke
ontwrichting kan leiden en die onder hoge tijdsdruk en een hoge mate van onzekerheid
vraagt om besluiten en maatregelen die buiten de dagelijkse gang van zaken vallen. In
Nederland wordt een lokale of regionale crisis in de meeste gevallen opgevangen door de
lokale of regionale overheden en overheidsorganisaties zoals de gemeente of
veiligheidsregio. Bij een regio-overstijgende of nationale crisis, zoals een grote
overstroming of een grieppandemie, komt de rijksoverheid in beeld.
De minister van Veiligheid en Justitie is de coördinerende minister op het gebied van
crisisbeheersing. Ook heeft hij, in nauwe samenwerking met de andere ministeries, de
regie voor het versterken van de nationale veiligheid. De Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) geeft invulling aan deze coördinerende taak
van de minister. Binnen de NCTV is ook het Nationaal Crisiscentrum (NCC)
ondergebracht, dat de volgende kerntaak heeft: “Het NCC ondersteunt de besluitvorming
bij een crisis of dreigende crisis ten behoeve van de veiligheid van burgers”. Het NCC
beheert daarom drie hoofdprocessen: het stelsel van en het functioneren van de
(rijks)crisisstructuur; informatiemanagement; en risico- en crisiscommunicatie.
Wat doet het NCC?
De dagelijkse werkzaamheden van de NCTV zijn georganiseerd volgens de systematiek
'front-office, back-office en action-office'. Doel van deze werkwijze is om snel nieuwe
relevante informatie te signaleren, daarop te alerteren (de relevante directies en
externen), deze te duiden en daarop passende maatregelen te nemen. Het NCC heeft de
rol van front-office waar de signalering en een eerste beoordeling plaatsvindt.
Het NCC verzorgt en bewaakt ook het proces van crisiscoördinatie en crisiscommunicatie
op rijksniveau. Het vormt in de warme fase de basis van de crisisorganisatie op
rijksniveau. Het NCC ondersteunt daarbij de partners die een inhoudelijke
verantwoordelijkheid dragen voor een dreiging, incident, crisis of beleid. Het NCC is in
staat incident- en crisisgerelateerde informatie van diverse bronnen te ontvangen, te
combineren en deze tijdig aan diverse afnemers te verstrekken. In de koude fase vindt
vooral de preparatie en voorbereiding op de respons in de warme fase plaats. Het NCC
vervult met zijn expertise echter ook een faciliterende rol voor andere partijen.
Hoe is het NCC georganiseerd?
Het NCC bestaat uit twee eenheden; crisiscoördinatie en communicatie.
De Eenheid Crisiscoördinatie biedt een drietal zaken; allereerst de frontoffice, als
(inter)nationaal single point of contact, daarnaast de expertise en ervaring op het gebied
van de rijks-crisisstructuur, crisisbesluitvorming en –management, en tot slot advisering
en ondersteuning bij grootschalige evenementen. De Eenheid Communicatie draagt zorg
voor de ontwikkeling en uitvoering van de eigen én de rijksbrede risico- en
crisiscommunicatie, evenals voor de corporate communicatie en beleidscommunicatie van
de NCTV en haar domeinen.
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Wat kan het NCC voor de Veiligheidsregio betekenen?
1)Het NCC fungeert 24 uur per dag als informatieloket;
2)Het NCC verzorgt landelijke coördinatie waarbij de verschillende bestuurlijke,
operationele en commerciële partijen op nationaal, veiligheidsregio en gemeentelijk
niveau met elkaar verbonden worden (bijvoorbeeld processen, taken,
verantwoordelijkheden);
3)Het NCC voorziet de veiligheidsregio’s desgewenst van advies en middelen, zoals op
het gebied van crisiscommunicatie;
4)Het onderhoudt het netwerk, kennis en vaardigheden.
Ad 1 en 2)
Het NCC is het 24/7 informatieknooppunt van de NCTV en het (inter)nationaal “single
Point of contact” (frontoffice). Tijdens een (dreigende) crisis is het NCC daarmee een
informatieknooppunt zowel horizontaal (interdepartementaal) als verticaal onder meer in
relatie tot de veiligheidsregio’s. Bij een departementoverstijgende crisis fungeert het
opgeschaalde NCC als het centrale aanspreekpunt op rijksniveau voor alle crisispartners.
Zij is de spin in het web bij crisisbesluitvorming die voor en met departementen werkt en
die zorgt voor snelle informatie-uitwisseling. Zo is er één algemeen loket voor
crisiscoördinatie en crisiscommunicatie binnen de rijksoverheid, via één telefoonnummer
en één e-mailadres (m.i.v: 22 maart 2013: 070-7515151/ Ncc.@nctv.minvenj.nl)
Bij een crisis waarbij de verantwoordelijkheid niet primair bij V&J/ de NCTV ligt, kan het
NCC het verantwoordelijke departement en/ of de veiligheidsregio ondersteunen door:
 faciliteiten, kennis en expertise op het terrein van crisisbeheersing beschikbaar te
stellen;
 medewerkers ter advisering of als liaison crisisbeheersing beschikbaar te stellen
 de informatie-uitwisseling en communicatie crisisbeheersing (bv over
besluitvorming) met partners te faciliteren (o.a. via bestuurlijke brief, sitraps,
coördinerend overleg).
Ad 3)
Crisiscommunicatie is een van de belangrijkste bestuurlijke instrumenten om schade van
de (dreigende) crisis te beperken en de maatschappelijke rust te herstellen.
In de koude fase professionaliseert en versterkt het NCC de crisiscommunicatie op
nationaal en regionaal niveau, door het doen van beleidsvoorstellen (bv. Over
bovenregionale Samenwerking) en het delen van kennis en ervaring (onderzoeken,
nieuwsbrieven, presentaties, trainingen).
In de warme fase faciliteert, regisseert of stuurt de eenheid de crisiscommunicatie van
ministeries en veiligheidsregio’s (afhankelijk van de situatie en de omvang van de crisis).
Het NCC, of indien geactiveerd het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie, fungeert op
het gebied van crisiscommunicatie als één aanspreekpunt voor gemeenten, regio’s en
departementen namens de hele rijksoverheid. Daarnaast ontwikkelt en stelt het NCC
communicatie-instrumenten (denk aan www.crisis.nl, 0800-1351, NL-Alert etc.) ter
beschikking aan gemeenten, regio’s en departementen.
Ad 4)
Ten behoeve van professionalisering van de crisisbeheersing levert het NCC een
inhoudelijke bijdrage aan trainingen, organiseert zij expertise-bijeenkomsten voor o.a. de
crisisbeleidsadviseurs, ontwikkelt zij nieuwe methoden en technieken voor zowel
crisisbeheersing als het informatieknooppunt, deelt zij kennis en expertise en geeft
advies over crisisbeheersing. Zaken als responscrisisplannen, handboeken, leidraden,
draaiboeken en factsheets maken immers onderdeel uit van een adequate voorbereiding
van de crisisbesluitvorming.
Tot slot adviseert het NCC ook bij grootschalige (sport)evenementen met een potentieel
risico op openbare- orde en veiligheidsproblemen, zoals een inkomend staatsbezoek of
WK/EK voetbal, Olympische spelen. Het NCC kan op verzoek van anderen zowel de
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diverse bestuurlijke- als operationele partners bij elkaar brengen en de te nemen
maatregelen afstemmen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het voorbereiden van
crisisbesluitvormingsstructuur, rolverdeling in de woordvoering en opschalingsmethodiek
mocht er iets gebeuren bij een van de evenementen, het behandelen van OOV
onderwerpen (bijvoorbeeld mobiliteit, grensbewaking, landelijke beleidsuitgangspunten
en tolerantiegrenzen) en het samenbrengen van en checken op inconsistentie van safety
(veiligheid) & security (beveiligings) onderwerpen.
Het belangrijkste doel is om bij dergelijke evenementen als overheid met één gezicht
naar buiten te treden met een gecoördineerd optreden op basis van een set afgestemde
afspraken en maatregelen.
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Bijlage 4a Afstemming ketenpartners en waarborgen integrale
benadering crisiscommunicatie
Uitgangspunten
1. Brongemeente of veiligheidsregio is leidend
2. Halen en brengen is een verantwoordelijkheid van iedere betrokken partij
3. NCC kan faciliteren op verzoek van de brongemeente/-regio. Een faciliterende rol
veronderstelt dat alle partners informatie met elkaar delen en meewerken.
Integraliteit van de crisiscommunicatie is:
 samenhang van verschillende boodschappen van verschillende crisispartners
 waar mogelijk een overkoepelende boodschap – de mogelijkheid wordt geschapen
door vooraf met de brongemeente/-regio af te stemmen wat je boodschap zal zijn.
 NIET één woordvoerder; wel één verantwoordelijke (voor de uitvoering) en één
samenhangend pakket van boodschappen.
Afstemmen is:
 elkaar vooraf en doorlopend informeren en anticiperen op nieuwe
communicatiemomenten
 waar nodig afspraken maken over toelichting van (schijnbare) tegenstrijdigheden
 weten waar verantwoordelijkheden liggen en hoe die zich doorvertalen in
communicatie (zie ook bijlage 4b). In principe is degene met de bevoegdheid altijd
degene die communiceert. Na afstemming kan woordvoering door een andere partij
worden gedaan (met behoud van verantwoordelijkheid)
 van belang bij een dreigende crisis, tijdens de crisisfase EN in de nafase.
Koud: wat is er nodig voor afstemming & integraliteit?
 Weet hoe je de communicatiecollega’s binnen het regionale netwerk en de landelijke
diensten (de organisaties & de mensen) kunt bereiken; hier kan rekening mee
worden gehouden in opleidingen en trainingen. Verwerk bijvoorbeeld ook (delen van)
het netwerk in oefeningen en laat de betreffende partijen zoveel mogelijk meespelen.
 Weet waar je de bestuurlijke netwerkkaarten kan vinden en gebruik deze (ook in
oefeningen).
 Ken het communicatiebeleid van de belangrijkste partners op hoofdlijnen.
Warm: wat is er nodig voor afstemming & integraliteit?
 In de Taakorganisatie Communicatie is minstens één functionaris (het hoofd
taakorganisatie communicatie) belast met de afstemming (zie kwalificatieprofiel hoofd
taakorganisatie communicatie project GROOTER)
 Sterk regionale taakorganisatie communicatie met eenduidige aansturing van persen publiekscommunicatie en eenduidige benadering traditionele en sociale media
 Omgevingsanalist van de bronregio/of andere organisatie die de regie heeft, monitort
ook website/media-uitingen van andere partners en deelt dit met alle betrokken
partijen
 De informatiecoördinator van de taakorganisatie communicatie monitort het netwerk
binnen de crisisbeheersing (partners communiceren via LCMS). De
informatiecoördinator analyseert de informatie op relevantie voor de taakorganisatie
communicatie.
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Adviezen
Aan individuele regio’s:
 organiseer als regio een jaarlijks netwerkmoment met de regionale en/of landelijke
partners
 laat bij regionale oefeningen ketenpartners meespelen (bijv. in de responscel)
 actualiseer periodiek de bereikbaarheidsgegevens van de buurregio’s en
ketenpartners.
Aan NCC en landelijke diensten:
 bied hoofden taakorganisatie communicatie en communicatieadviseurs beleidsteam,
regionaal operationeel team en commando plaats incident (sleutelfunctionarissen
crisiscommunicatie GROOTER) jaarlijks een netwerkmoment aan met de landelijke
diensten
 maak afspraken met ‘experts’ zover deze bekend zijn (virologen, professoren,
instituten) over woordvoering bij incidenten (niemand is gebaat bij dubbele
boodschappen).
 geef bepaalde experts van tevoren de bevoegdheid om te communiceren over
algemene procesinformatie. Hiervoor kunnen de landelijke diensten experts inzetten
die actief zijn binnen de crisisstructuur (NVWA, KNMI, Kernfysische dienst, RIVM
etc.). Indien er incident specifieke informatie gevraagd wordt, wordt de communicatie
afgestemd met de bronregio. Het NCC fungeert daarbij als één loket voor de
veiligheidsregio, maar ook voor de landelijke diensten (conform hoofdstuk 3A).
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Bijlage 4b Factsheet crisiscommunicatie: rolverdeling Rijk,
Veiligheidsregio en gemeenten
Crisiscommunicatie en crisisbeheersing
Crisiscommunicatie heeft als belangrijkste doelen informatievoorziening,
schadebeperking en betekenisgeving. Daarmee levert ze vanaf het begin van een
crisis een bijdrage aan de crisisbeheersing.
Crisiscommunicatie is een van de crisisbeheersingsprocessen die onder de
verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, in de voorbereiding en in de
uitvoering.
Afhankelijk van de opschaling tijdens een crisis verschuift de verantwoordelijkheid
van de gemeente naar de veiligheidsregio of het nationale niveau.
In het proces crisiscommunicatie werken verschillende disciplines vanaf de eerste
crisisopschaling samen, afhankelijk van het crisistype (denk aan politie, GHOR,
brandweer, gemeente, OM, Waterschap, RIVM, ministeries en betrokken bedrijven).
Wettelijke kaders
Als zich in een gemeente een calamiteit, een zwaar ongeval, ramp of crisis voordoet, kan
op last van de burgemeester het proces crisiscommunicatie worden opgestart.
De burgemeester heeft op grond van artikel 7 van de Wet veiligheidsregio’s de
plicht om de bevolking te informeren over de crisis.
De voorzitter van de veiligheidsregio heeft op grond van artikel 39 (eerste lid) van
de Wet veiligheidsregio’s de bevoegdheid om uitvoering te geven aan artikel 7.
Op basis van verschillende wetten hebben ministers bevoegdheden op
deelaspecten van de crisisbeheersing, denk aan voedselveiligheid, A-ziekten,
overstromingen.
Ingeval van gijzeling, ontvoering, terrorisme, continuïteit strafrechtspleging en –
uitvoering is het Openbaar Ministerie het bevoegde gezag. In situaties waarin het
OM zichzelf 'primair aan zet' acht, zal het vanuit zijn verantwoordelijkheidsdomein
een belangrijke (zo niet doorslaggevende) rol opeisen in de (regionale)
crisisorganisatie. Daarbij houdt het OM in toenemende mate rekening met 'de
maatschappelijke impact' en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
(lokale) overheid.
Opschaling en crisiscommunicatie
In de meeste Veiligheidsregio’s wordt het proces crisiscommunicatie pas opgestart bij
een GRIP 3 incident. Dan is er ook betrokkenheid van gemeentelijke
communicatieprofessionals (met of zonder bijstand van een regionale communicatiepool)
in een gemeentelijke of regionale taakorganisatie communicatie, onder
eindverantwoordelijkheid van de burgemeester. Enkele regio’s starten het proces
crisiscommunicatie al op bij een GRIP 2 incident en hebben de taakorganisatie
communicatie nabij het ROT geplaatst.
Voordat GRIP 3 van kracht is, vindt er al communicatie op operationeel niveau plaats
door de communicatieadviseurs in het COPI en het ROT. Indien GRIP 3 van kracht wordt,
maken beide adviseurs, maar ook de BT communicatieadviseur deel uit van de
taakorganisatie communicatie.
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Ingeval van een GRIP 4 - een gemeentegrensoverschrijdende crises - stuurt de voorzitter
van de veiligheidsregio de crisisbeheersing (inclusief crisiscommunicatie) aan.
Asynchrone opschaling van de taakorganisatie communicatie kan plaatsvinden, indien de
mediadruk of de publieke perceptie daartoe aanleiding geeft. In dat geval wordt de
communicatieorganisatie per direct uitgerold als ware het GRIP3/4. In formele zin is er
geen sprake van een 'crisis' of een 'ramp', maar de maatschappelijke impact is van dien
aard dat er onder (delen van) de bevolking een informatiebehoefte ontstaat.
Bovenregionale crises
In geval van een regiogrensoverschrijdende crisis voert de bronregio de regie op de
crisiscommunicatie vanuit de overheid en is daarmee eindverantwoordelijk voor de persen publieksvoorlichting die via diverse communicatiemiddelen wordt verspreid. De
bronregio (afstemming op het niveau van hoofd taakorganisatie communicatie) stemt
persberichten, persmomenten, publieksinformatie e.a. af met de effectregio(‘s) en alle
andere crisisbeheersingspartners die een rol/belang hebben tijdens de crisis.
Op verzoek van de incidentregio(‘s) kan het NCC een coördinerende rol op zich nemen
met betrekking tot de communicatie van verschillende partijen richting pers en publiek.
Dat doet het NCC door afspraken te maken met betrokken partijen (veiligheidsregio’s,
landelijke diensten) over rolverdeling, eenduidige communicatie en inzet van middelen.
Het NCC monitort de afspraken en de inzet van de communicatiemiddelen, signaleert
knelpunten en adviseert over oplossingen en verbeteringen. In het geval van een
bovenregionale crisis waarbij meerdere departementen betrokken zijn, zal op nationaal
niveau het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) in werking treden, om de
communicatie vanuit de departementen te coördineren en de communicatiestrategie van
het rijksniveau te bepalen.
Nationale crises
In situaties waarin de nationale veiligheid in het geding is doordat één of meer vitale
belangen worden aangetast en waarin de reguliere structuren en/of middelen niet
toereikend zijn om de stabiliteit te handhaven, is de Ministeriële Commissie
Crisisbeheersing als bevoegd gezag primair aan zet. Vanuit de landelijke crisisorganisatie
zal de incidentbestrijding (waaronder de crisiscommunicatie) worden aangestuurd en
gecoördineerd. Dat gebeurt dan vanuit het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC)
dat indien nodig kan worden aangevuld door het Nationaal Voorlichtingscentrum. Het
nationale niveau verstrekt kaders en kernboodschappen. Uitvoering blijft de
verantwoordelijkheid van regio/gemeente.
Rol van gemeente, veiligheidsregio en rijk
A. Bevoegd gezag ligt bij de burgemeester (GRIP 3):
 De burgemeester van de incidentgemeente is eindverantwoordelijk voor de
crisiscommunicatie
 De incidentgemeente zet een taakorganisatie communicatie in, die onderdeel
uitmaakt van een regionale of gemeentelijke sectie/ team bevolkingszorg
 Indien aanwezig, kan een regionale communicatiepool worden ingezet (en t.z.t. de
bovenregionale pool)
 Het Rijk heeft een faciliterende rol: advies en middelen (NCC), bij betrokkenheid
meerdere departementen één loket en coördinatie crisiscommunicatie vanuit
nationaal niveau (nationaal kernteam communicatie)
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B. Bevoegd gezag ligt bij de voorzitter van de veiligheidsregio (GRIP 4)
 De voorzitter van de veiligheidsregio (meestal de burgemeester van de grootste
gemeente) is eindverantwoordelijk voor de crisiscommunicatie.
 Bij bovenregionale incidenten is de bronregio leidend
 De incident en effectgemeenten zetten één of meerdere taakorganisaties
communicatie in (afhankelijk van de keuze van een regio om bevolkingszorg
regionaal of lokaal te organiseren). De gemeenten voeren de crisiscommunicatie
uit binnen de kaders gesteld door de voorzitter van de veiligheidsregio.
 Indien aanwezig, kan een regionale communicatiepool worden ingezet (en ter
zijner tijd de bovenregionale pool).
 Het Rijk heeft een faciliterende rol ten behoeve van het bevoegd gezag: het NCC
kan op verzoek advies en middelen verstrekken en de communicatie tussen
verschillende partijen coördineren. Bij betrokkenheid van meerdere
departementen is het NCC één loket voor de regio naar de andere departementen
en zal de de communicatie op rijksniveau worden gecoördineerd op het NCC
(vanuit het Nationaal Kernteam Communicatie).
C. Bevoegd gezag ligt op het nationale niveau (GRIP Rijk):
 Het Rijk is eindverantwoordelijk voor de crisiscommunicatie, de burgemeesters
blijven verantwoordelijk voor de uitvoering van de landelijke kaders.
 Gemeenten en/of veiligheidsregio’s voeren pers- en publieksvoorlichting uit onder
regie van de rijksoverheid. Het Nationaal Kernteam Communicatie verstrekt
kaders en kernboodschappen.
 Indien aanwezig, kan een regionale communicatiepool worden ingezet, onder
leiding van de voorzitter van de veiligheidsregio.
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Bijlage 4c Bovenregionale crisiscommunicatiepool
Voor de oprichting van een bovenregionale crisiscommunicatiepool is op initiatief van het
Bureau Veiligheidsberaad en de NCTV, in samenwerking met het veld, reeds een
projectvoorstel opgesteld.
In dit projectvoorstel wordt gestreefd naar een bovenregionale crisiscommunicatiepool
per 1 oktober 2013.
De bovenregionale crisiscommunicatiepool bestaat uit professionals die goed zijn
ingevoerd in de processen van crisiscommunicatie en die veel kennis hebben van
specifieke crisissituaties/incidenten. Deze pool kan worden ingezet bij een grootschalig
incident of crisis, als expert, of in aanvulling op de eigen (regionale) crisiscommunicatie
organisatie. Zoals in het projectplan is omschreven, wordt de pool samengesteld uit
vertegenwoordigers vanuit iedere regio welke zijn opgeleid in hun eigen functie c.q.
expertise, maar ook in hun rol binnen de landelijke pool (een kop-erop opleiding).
Naar aanleiding van dit projectvoorstel wil het deelproject de volgende adviezen
meegeven aan NCTV/Veiligheidsberaad:
1. Stel een kwartiermaker aan per 01/1/2013, met een werkbudget (s14/15,
werkbudget 100.000)
2. Stel budget beschikbaar om leden van de bovenregionale pool op te leiden, te trainen
en te oefenen (in 2013 en in 2014: 120.000 euro)
3. Stel vast dat de leden van de bovenregionale pool worden geworven, opgeleid en
getraind volgens de kwalificatieprofielen en opleidingskader van het project
GROOTER.
Profiel, taken en werkbudget kwartiermaker
De kwartiermaker bovenregionale crisiscommunicatiepool is een tijdelijke (1 jaar),
projectmatige functionaris op WO werk- en denkniveau. Hij/zij is adviseur voor de
portefeuillehouder crisiscommunicatie in het Veiligheidsberaad en is aanspreekpunt voor
de NCTV, Veiligheidsregio's, gemeenten en andere overheden en externe partners met
een rol in de crisiscommunicatie.
De









kwartiermaker voldoet aan de volgende eisen/competenties:
Zeer ervaren adviseur (schaal 14/15 rijk) met uitstekend politiek-bestuurlijk inzicht
Ervaring met projectmatig werken en bestuurlijke trajecten
Kennis van en inzicht in de multidisciplinaire landelijke en regionale crisisorganisatie
Kennis van en inzicht in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het
gebied van crisiscommunicatie van gemeente, veiligheidsregio, hulpdiensten en
andere overheden en externe partners
Netwerker, organisator, onafhankelijk
Gericht op samenwerken
Is creatief (in het bedenken van oplossingen) en werkt doel- en resultaatgericht.

De taken van de kwartiermaker zijn:
 Zorgdragen voor de vorming en opleiding van een bovenregionale
crisiscommunicatiepool, die inzetbaar is per 1 oktober 2013
 Adviseren uiterlijk op 1 september 2013 aan Veiligheidsberaad en NCTV over de
borging (beheer en doorontwikkeling) van de bovenregionale pool (door wie en hoe,
besturingsmodel, financiering enz.)
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Bijdragen aan de implementatie van de gekozen borging, opdat per 1/1/2014 het
beheer van de bovenregionale pool overgedragen is;
Informeren, creëren en borgen van draagvlak in de regio's en bij het bestuur voor
bovenregionale inzetten;
Communicatie in en over de bovenregionale pool.

Hiertoe is naar schatting een werkbudget van 100.000 euro nodig voor 2013 (werving en
selectie, ontwikkelkosten). Dit op basis van de ervaringen van het CCT
(crisiscommunicatieteam politie).
Budget voor opleiden, trainen en oefenen.
Stel budget beschikbaar om leden van de bovenregionale pool op te leiden, te trainen en
te oefenen. Omdat de leden van de bovenregionale pool een hoge kwaliteit
crisiscommunicatie moeten leveren, is het essentieel dat zij daarvoor worden toegerust.
De eerste 2 jaar betekent dat een intensief opleidingstraject met meerdere trainingen en
oefeningen.
Benodigd budget in 2013 en in 2014: € 120.000 per jaar voor een team van 60
medewerkers.
Dit op basis van de ervaringen van het CCT (crisiscommunicatieteam politie), getoetst
aan andere marktpartijen. Na 2014 zal er jaarlijks een opleidings- en oefenbudget
voorzien moeten worden voor bijscholing, oefeningen en instromers. In het
borgingsvoorstel aan het Veiligheidsberaad en het NCTV zal hier nader op worden
ingegaan.
Stel vast dat de leden van de bovenregionale pool worden geworven, opgeleid en
getraind volgens de producten van GROOTER.
In de lijn van product 4 (harmoniseren van de crisiscommunicatie, bijlage 4d) is het van
belang om vast te stellen dat de leden van de bovenregionale pool worden getraind
conform de profielen en kaders van GROOTER. Hiermee zetten Veiligheidsberaad en
NCTV de beweging kracht bij tot harmonisatie en dus onderlinge ondersteuning tussen
veiligheidsregio’s.
Overige uitgangspunten, opmerkingen:
Doelgroep en bekwaamheid bovenregionale pool
Conform het projectplan biedt de bovenregionale pool ondersteuning op het gebied van
specifieke expertise en thema’s. Denk hier aan de inzet bij communicatie over chemische
brand, asbest, zedenzaken of nazorg. Verder kan het team voor verschillende functies
(die binnen GROOT(ER) zijn geïdentificeerd en uitgewerkt) ondersteuning bieden.
Voorbeelden hiervan zijn omgevingsanalisten, adviseur communicatie beleidsteam,
adviseur communicatie ROT. Daarnaast wordt advies op afstand gegeven en wordt in de
vorm van tegenspreker (ook gebruikt binnen het CCT Politie) terugkoppeling gegeven
over de ingezette crisiscommunicatie-strategie. De pool werkt vraag gestuurd en wordt
alleen ingezet na een hulpvraag van een veiligheidsregio of gemeente.
Elke regio moet zijn crisiscommunicatie organisatie op orde hebben
Uitgangspunt voor een bovenregionale pool moet zijn, dat elke regio zijn
crisiscommunicatie organisatie op orde moet hebben. Dit betekent dat elke regio de
zeven sleutelfuncties binnen het crisiscommunicatieproces minimaal 2x bezet heeft met
personen die daarvoor opgeleid, aangewezen en geoefend zijn. De pool is nadrukkelijk
geen vervanging van de regionale organisatie. Ook is de pool geen opschaling waardoor
de gemeente, veiligheidsregio of politiekorps de regie kwijt raakt. Fysieke ondersteuning
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van de pool schuift als het ware in in de regionale organisatie en draait mee in de
structuur van de regio of gemeente.
Bekwame en bevoegde functionarissen
Voor de bovenregionale pool wordt een beroep gedaan op personen uit regionale pools
die bekwaam en bevoegd zijn (en dus door de eigen regio opgeleid). De voorkeur gaat
daarbij uit naar de zgn. high potentionals: functionarissen met een ruime ervaring op een
bepaalde functie of functionarissen met een ruime ervaring met betrekking tot een
bepaald ramptype (bijv. gevaarlijke stoffen, maatschappelijke onrust, enz).
Verwachtingenmanagement
Verwachtingenmanagement met betrekking tot de bovenregionale communicatiepool is
van belang. Richting alle betrokken (ook richting burgemeesters) dient te worden
gecommuniceerd wat de bovenregionale pool is, en wat men er van kan verwachten.
Netwerkkaart crisiscommunicatie.
Conform de bestuurlijke netwerkkaarten, zou de beheerder van een regionale pool ook
inzichtelijk moeten hebben welke externe partijen en andere overheden een rol hebben
met betrekking tot crisiscommunicatie en hierover afspraken maken (in ieder geval
bereikbaarheid tijdens crisis; (conform deelproduct 1)
Uniformiteit
De bovenregionale crisiscommunicatiepool kan alleen effectief worden ingezet wanneer
de regio's op een gelijke wijze werken en georganiseerd zijn (deelproduct 4).
Harmonisering van de organisatie van crisiscommunicatie in Nederland is dus een
randvoorwaarde.
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Bijlage 4d Harmonisering organisatie crisiscommunicatie
Inleiding
De Wet veiligheidsregio´s laat de veiligheidsregio’s vrij in de wijze waarop de
crisiscommunicatie vorm wordt gegeven. Het gevolg daarvan is dat er grote verschillen
zijn. Zowel in organisatievorm als in de gehanteerde kwaliteitseisen.
Om zowel structuur, maar belangrijker nog, de kwaliteitseisen beter op elkaar af te
stemmen is het noodzakelijk om te komen tot een vorm van harmonisatie van de
crisiscommunicatie.
er bestaan er vele varianten van organisatiestructuur (en functienamen,
taakbeschrijvingen) voor het proces crisiscommunicatie in 25 veiligheidsregio´s;
de aansturing kent verschillende varianten; niet overal wordt het RRCP-2009 model
aangehouden en de aansturing vanuit de oranje kolom vormgegeven.
Gevolgen:
onderlinge bijstand (uitwisselbaarheid, samenwerking) wordt bemoeilijkt;
efficiencywinst in opleiden kan nauwelijks plaatsvinden (taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden liggen anders in elke regio);
geen uniformering en afstemming van de professionalisering (en dus handhaaft elke
regio zijn eigen werkwijze).
Het door het landelijk overleg van coördinerend gemeentesecretarissen laten vaststellen
van de kwalificatieprofielen, opleidingskaders en model proeven van bekwaamheid voor
zeven sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie (project GROOTER) is een eerste stap
richting uniformering en professionalisering van crisiscommunicatie binnen de
veiligheidsregio's. Echter met het vaststellen van de producten is niet gewaarborgd dat
alle regio's deze producten overnemen. Veiligheidsregio's en haar gemeenten blijven vrij,
om binnen de grenzen van de Wet en besluit Veiligheidsregio's crisiscommunicatie naar
eigen inzicht vorm te geven.
Met als doel dit dilemma te doorbreken adviseert het deelproject aan
NCTV/Veiligheidsberaad het volgende.
1. Harmonisering door vastleggen van landelijke doelstellingen
2. Harmonisering door uniformering in functies en functie-inhoud
3. Stel budget beschikbaar om veiligheidsregio’s te stimuleren hun sleutelfunctionarissen
te werven, selecteren en op te leiden conform de kwalificatieprofielen,
opleidingskaders en proeven van bekwaamheid van GROOTER
4. Niveaubewaking, borging profielen en opleidingskaders
5. Borgen interregionale samenwerking door oprichten landelijk overleg
crisiscommunicatie
Hieronder worden deze punten nader uitgewerkt.
1. Harmonisering door vastleggen van landelijke doelstellingen crisiscommunicatie
De Wet veiligheidsregio’s biedt de minister van Veiligheid en Justitie de mogelijkheid om
landelijke doelstellingen te stellen. De deelprojectgroep stelt voor de volgende landelijke
doelstellingen in overleg met het Veiligheidsberaad vast te stellen:
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elke veiligheidsregio organiseert de crisiscommunicatie regionaal, door een
(multidisciplinaire) crisiscommunicatiepool in te stellen voor en door de gemeentes
EN de hulpdiensten
elke veiligheidsregio benoemt een aanspreekpunt te benoemen die verantwoordelijk
is voor de organisatie en professionalisering van die crisiscommunicatiepool.
binnen de regionale communicatiepool zijn tenminste de volgende functies op hard
piket: COPI voorlichter, adviseur ROT, adviseur BT, hoofd taakorganisatie
communicatie
in de regionale planvorming wordt voor crisiscommunicatie tenminste opgenomen een
ontwikkel- en beheerplan van de regionale pool, inclusief budget voor OTO
Ad 1b: Beheer regionale crisiscommunicatie organisatie
Voor het inrichten, faciliteren en vakbekwaam houden van een regionale pool is beheer
capaciteit binnen de Veiligheidsregio randvoorwaardelijk. Naast dat
bereikbaarheidsgegevens actueel dienen te worden gehouden, dient de regionale pool
opgeleid, geoefend en getraind te worden en dient planvorming actueel te worden
gehouden. Afhankelijk van welke fase van regionalisering een regio zich bevindt, is
hiervoor 8-24 uur capaciteit per week voor nodig.
2. Harmonisering door uniformering in functies en functie-inhoud
De proces- en productbeschrijvingen van GROOTER dienen als blauwdruk te worden
gebruikt voor het inrichten van crisiscommunicatie in de regio's. Op basis van de
blauwdruk kunnen regio's hun crisiscommunicatieorganisatie inrichten, draaiboeken,
checklisten en taakkaarten opstellen c.q. aanpassen.
De 7 kwalificatieprofielen van GROOTER dienen door de regio's als zijnde regionaal
beleid te worden vastgesteld (bijv. door middel van het opnemen van de functies in
een functieboek repressieve functionarissen). Daarbij wordt zoveel mogelijk
uniformiteit in functiebenamingen nagestreefd.
De opleidingsmarkt wordt ingeschakeld om opleidingsproducten te ontwikkelen
(procesopleiding crisiscommunicatie en 7 functieopleidingen) op basis van de door
GROOTER ontwikkelde opleidingskaders. De opleidingsproducten kunnen vervolgens
door de regio's worden afgenomen. Door de opleidingskaders aan te bieden aan de
markt ontstaat concurrentie op prijs, kwaliteit en inhoud van de opleidingen.
NB: Indien op termijn blijkt dat desondanks regio's toch weer kiezen voor een eigen
inrichting c.q. eigen benamingen, wordt voorgesteld om de kwalificatieprofielen
onderdeel te laten uitmaken van de ministeriele Regeling personeel veiligheidsregio's
behorende bij art. 2 van het Besluit personeel veiligheidsregio's.
3.Stimuleringssubsidie t.b.v. producten GROOTER
Door het geven van een financiële prikkel kan de rijksoverheid regio's motiveren de
producten van GROOTER, die door het veld zijn opgesteld, over te nemen, c.q.
opleidingsproducten af te nemen, bijv. door geld hiervoor te labelen binnen de brede
doeluitkering veiligheidsregio's, of door een aparte (tweejarige) subsidie te verlenen.
Uitwerking subsidie: wanneer een regio in alle 7 sleutelfuncties 4 mensen laat opleiden,
kan de regio een subsidie aanvragen voor de opleidingskosten van 2 van de 4.
Indicatie opleidingskosten (incl examen) 1500 x 25 x 14 = 525.000 euro. Om
gemeenten/regio’s de tijd te geven om geschikte mensen intern te werven, zou dit
budget over 2 jaar gespreid moeten worden.
4.Niveaubewaking, borging profielen en opleidingskaders
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Door middel van het afleggen van een proeve van bekwaamheid wordt de kwaliteit van
de deelnemer maar ook van de opleiding getoetst. De voorkeur gaat daarbij uit naar één
toetsingsinstantie. In opdracht van het landelijk overleg van gemeentesecretarissen
worden hierover gesprekken gevoerd met het Instituut fysieke veiligheid (taakonderdeel
NBBE). Hier zijn ook de andere proeven van bekwaamheid bevolkingszorg geborgd,
alsmede de proeven van de brandweer en de GHOR.
In het kader van proportionaliteit wordt voorgesteld om niet voor alle functies binnen de
crisiscommunicatie een proeve van bekwaamheid te ontwikkelen, maar enkel voor die
functies die cruciaal zijn voor het adviesproces en de leiding en coördinatie binnen het
proces. Dit betreft de functies:
⁻ Hoofd taakorganisatie communicatie,
⁻ Communicatieadviseur BT
⁻ Communicatieadviseur ROT
5. Inrichten landelijk overleg crisiscommunicatie
Om structurele afstemming tussen de regionale pools crisiscommunicatie, de
bovenregionale pool en het NCC/CRC mogelijk te maken wordt voorgesteld om een 2jaarlijks landelijk overleg crisiscommunicatie in te stellen. In dit overleg zitten de
landelijke en regionale beheerders van crisiscommunicatiepools, plus een
vertegenwoordiger vanuit het NCTV. Omdat crisiscommunicatie als proces onder
verantwoordelijkheid van de coördinerend gemeentesecretarissen (LOCGS) valt, wordt
voorgesteld om een vertegenwoordiger vanuit het LOCGS aan te wijzen als voorzitter van
het overleg. Voor de kwartiermaker van de bovenregionale pool zal het landelijk overleg
crisiscommunicatie als klankbordgroep fungeren voor de verdere ontwikkeling van de
bovenregionale pool.
Overige aandachtspunten, adviezen, opmerkingen
Elke veiligheidsregio zou in principe crisiscommunicatie regionaal moeten
organiseren, dit in verband met een gebrek aan capaciteit en kwaliteit binnen
individuele gemeenten.
De visie van het ministerie van Veiligheidsregio en Justitie op de veiligheidsregio
ontbreekt. Ontwikkelingen zoals het vormen van 10 politieregio's hebben invloed op
de organisatie van crisiscommunicatie in de regio's
Organiseer peer reviews tussen de veiligheidsregio's die de organisatie beoordelen
naar aanleiding van planvorming en bijvoorbeeld oefeningen en evaluaties.
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Bijlage 4e Inschatting kosten crisiscommunicatie
Om de voorstellen voor crisiscommunicatie te kunnen uitvoeren in 2013 en 2014 is een
inschatting gemaakt van de bijbehorende kosten. Hierbij is rekening gehouden met de
tempoverschillen tussen regio’s en de kwaliteitsslag die we willen maken met de
bovenregionale pool. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft aangegeven in ieder
geval voor een periode van een jaar, te willen investeren in de personele kosten van de
kwartiermaker van de bovenregionale crisiscommunicatiepool. Verder vinden momenteel
gesprekken plaats tussen VenJ en het DB Veiligheidsberaad over de dekking van de
overige voorstellen.

Deelproduct
1 Afstemming ketenpartners

Activiteit
Organisatie netwerkbijeenkomst
sleutelfunctionarissen

2 Factsheet rollen, rijk, regio
3 Bovenregionale
crisiscommunicatiepool

Loonkosten kwartiermaker
(1 fte niveau s14/15 rijk)

2013
€60.000

2014
€60.000

€0

€0

€100.000

Loonkosten beheerder (0,5 fte
s13, 1 fte s11 rijk)

4 Harmonisering organisatie
crisiscommunicatie

€120.000

Werkbudget kwartiermaker /
beheerder (werving, selectie)

€100.000

€60.000

Opleiden, trainen en oefenen
bovenregionale pool (60
personen)

€120.000

€120.000

Stimuleringssubsidie opleidingen
sleutelfuncties GROOTER

€262.500

€262.500

Pm

Pm

€642.500

€622.500

Landelijk overleg beheerders
(boven)regionale pool
Totaal
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Bijlage 5 Samenstelling projectgroep en deelprojectgroepen
Rol
Projectgroep
- co-voorzitter namens
Veiligheidsberaad
- co-voorzitter Rijk
- lid
- leden

- secretaris
- secretaris

voorstel

Functie

Nico van Mourik

Directeur Veiligheidsregio MWB

Paul Gelton
Alexander Meijer
Plv. Jac Rooijmans
Peter Bos
Henk Meijer
Els van Schie
Marcel van Eck
Ruud Bitter
Maike Delfgaauw
Hannelore Slock
Jos Rijpma

VenJ/NCTV/Directie Weerbaarheidsverhoging
POC
Zie bij deelprojectleider

VenJ/NCTV/NVROO
Bureau VB

Deelproject 1: Afsprakenkader regionale opschaling
- deelprojectleider
Peter Bos
Directeur Veiligheidsregio ZHZ
- lid
Julie Croiset- van
Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland
Uchelen
- lid
Berend Temme
Openbare orde en veiligheid Amsterdam,

Crisisbeheersing Amsterdam en Amstelland
-

lid
lid
lid
lid
lid

- lid
- extern adviseur
- secretaris

Nico van Os
Han van Dijk
Alexander Heijnen
Mirella Tijhaar
Paul van den Brand

Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid
Veiligheidsregio Flevoland
Projectleider expertregio’s
VenJ/NCTV/NVROO
VenJ/NCTV/NCC

Elfride Willemse
Ruud Houdijk
Jos Rijpma

BZK

Deelproject 2A: NCC als loket
- co-deelprojectleider
Henk Meijer
- lid
Irma van der Sloot
- lid
Manon Albert
- lid
Arjan Verheul
- lid
Marja Kreuk
- lid
Michiel Kemp
- lid
Ronald Bron
- lid
Tom Compaijen
- lid
Ben Smits
- lid
Bram de Nood
- lid
Richard
Couwenberg
- lid
Marjan Heijman
Deelproject 2B: Harmoniseren adviesstructuur
- co-deelprojectleider
Els van Schie

- lid
- lid

Henk Meijer
Anja van Dam
Peter van Beek
Manon Albert

bureau Veiligheidsberaad

Directeur veiligheidsregio Hollands-Midden
Veiligheidsregio IJsselland
VenJ/ NCTV/NCC
Veiligheidsregio Kennemerland
Veiligheidsregio Kennemerland
VenJ/NCTV/NCC
VR ZHZ
VWS
IenM
LOCC
LOCC
NVBR/ secr POC
IenM/directeur bij Inspectie Leefomgeving &
Transport
Directeur veiligheidsregio Hollands-Midden,
VenJ/NCTV NCC
Vr Zeeland
VenJ/ NCTV/NCC
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- lid
- lid
- lid
- lid
- lid
- lid

- lid
- lid

Cobi de Boer
Michiel Hoorweg
Peter Westerbeek
Ton Vermeulen
Jelle Doosje
Jan Woldman
Jan Kliest
Roeland Allewijn
Hans Kruuk
Wim Molhoek
Herman Schreurs

Deelproject 3: Sturende rol rijksoverheid
- deelprojectleider
Marcel van Eck
- lid
Jos Wisse
- lid
Max Assies
- lid
Cora Yfke Sikkema
- lid
Geert Wismans
- lid
Oscar Heere
- lid
Bas Pinxteren
- lid
Henny Langendijk
-

lid
lid
lid
lid
lid

Rene van de Helm
Elfride Willemse
Astrid van Schaijk
Erik Weterings
Michiel Hoorweg

VWS
GHOR nl
IenM
EL&I
GGD-NL
GGD/GHOR
RIVM/IMG
RWS
NVWA
ILT/I&M
LOCC

VenJ/NCTV/afdeling Generieke Veiligheid
Veiligheidsregio RR
Veiligheidsregio NOG
VenJ/NCTV/NCC
VenJ/NCTV/DW
LOCC
VWS
IenM/Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische
Zaken
IenM/ Rijkswaterstaat
BZK
Vanuit VR Gld Midden gedetacheerd bij bureau VB
VenJ/NCTV/ DW
GHOR-NL

Deelproject 4: Crisiscommunicatie
- co-deelprojectleider
Maike Delfgaauw
- co-deelprojectleider
Ruud Bitter
- lid
Wouter Jong
- lid
Susan van Petten
- lid
Jacco Rodermond
- lid
Desiree Leppens
- lid
Manon Nierkes

VenJ/NCTV/NCC
Veiligheidsregio Hollands Midden
Nederlands Genootschap Burgemeesters
Veiligheidsregio Gelderland Zuid
Veiligheidsregio Drenthe
Veiligheidsregio Brabant Noord
I&M

- lid

VWS

-lid

Carolien Biermann
(agendalid)
Harald Wychgel

RIVM
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Bijlage 6 Advies bestuurlijke werkgroep
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Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking
27 april 2012
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Inhoud

Inleiding
1.
Afsprakenkader opschaling: Unité de doctrine
1a
Eenduidige GRIP-opschaling
Probleemanalyse
Advies
Wanneer is incident bovenlokaal van aard?
1b

Landelijk dekkende afspraken over interregionale leiding en coördinatie bij
bovenregionale rampen en crises
Probleemanalyse
Advies
Wanneer is een incident bovenregionaal van aard?

2.

Facilitering, informatieoverdracht en afstemming: Eén loket
Probleemanalyse
Advies
Wanneer fungeert het NCC als een loket naar de regio’s?

3.

Sturende rol Rijksoverheid bij bovenregionale rampen en crises
Probleemanalyse
Advies
Richting geven
Sturing door toepassing van eigen (wettelijke) ministeriële
bevoegdheden: GRIP 5
Wanneer stuurt het Rijk aan door toepassing van eigen (wettelijke) ministeriële
bevoegdheden?

4.
Eenduidigheid crisiscommunicatie, tussen regio’s onderling en met landelijke
diensten
Probleemanalyse
Advies

Bijlage 1: Samenstelling Bestuurlijke Werkgroep
Bijlage 2: Uitwerkingsagenda

73

Inleiding
Burgers willen veiligheid, duidelijkheid en zekerheid. Die drie zaken zijn van belang
voor hoe crisisbeheersing wordt georganiseerd. Niet de bevoegdheden zijn
bepalend, maar de wijze waarop het openbaar bestuur tijdens een crisis aan de
behoefte van de burger beantwoordt. Als zich een crisis voordoet waar verschillende
overheidslagen (Rijk, regio’s, gemeenten) en verschillende diensten (ten behoeve
van advies, bijstand) bij betrokken zijn, dan moeten zij gezamenlijk de kwaliteit van
crisisbeheersing leveren die de burger van ‘de’ overheid verwacht. Samenwerking,
afstemming en eenduidigheid zijn cruciaal om het vertrouwen van de burger in de
overheid tijdens crises te behouden. De praktijk laat zien dat heldere afspraken nodig
zijn tussen de partijen die op verschillende niveaus en vanuit verschillende
bevoegdheden gezamenlijk de door de samenleving gevraagde kwaliteit in
crisisbeheersing moeten realiseren. Daarbinnen moeten de ketenpartners op basis
van vakmanschap, voorbereiding en samenwerkingsbereidheid, improviseren om het
vertrouwen van de samenleving te behouden. Daartoe is het van belang dat de
kaders, mogelijkheden en afspraken bij betrokken partijen beter bekend zijn en
eenduidig worden toegepast zodat op basis daarvan de respons optimaal op de
situatie kan worden afgestemd. Dit verheldert en verstevigt de aanpak van
bovenregionale incidenten en vergroot de veiligheid van de burger.
Opdracht en centrale vraag
Het Veiligheidsberaad heeft het initiatief genomen om samen met de minister van
Veiligheid en Justitie de Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking in te
stellen naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk op 5 januari 2011.
De werkgroep adviseert het Veiligheidsberaad en de Minister over verbeterpunten in
de samenwerking tijdens crisisbeheersing en rampenbestrijding tussen regio’s
onderling en tussen regio’s en Rijk (voor de samenstelling: zie bijlage 1).
De centrale vraag waarover de Werkgroep zich buigt is:
Hoe kan samenwerking tussen Rijk en gemeente/regio’s, tussen regio’s onderling en
tussen functionele ketens het meest effectief worden georganiseerd?
De Bestuurlijke Werkgroep heeft zich geconcentreerd op de 'wat-vraag' ofwel de
gewenste eindsituatie. Het conceptadvies is voorgelegd aan vertegenwoordigers van
managementraden, regionale organisaties, landelijke diensten en andere betrokken
partijen tijdens een workshop die tot doel had om van betrokkenen feedback en
aanvullende input te verkrijgen ten aanzien van de hoofdlijnen van het advies.
De Bestuurlijke Werkgroep is zich ervan bewust dat het nodige zal moeten
worden gerealiseerd om voorbereid te zijn op de nieuwe taakinvulling. Het
voorliggend advies is een bestuurlijk advies, de praktische implicaties dienen nader
te worden uitgewerkt in overleg met betrokken partijen. In bijlage 2 vindt u, mede op
basis van de discussie tijdens de workshop van 27 maart te Driebergen die veel
inzichten opleverde over de aansluiting bij de huidige praktijk van rampenbestrijding
en crisisbeheersing in de functionele kolommen, een werkagenda voor nadere
uitwerking en implementatie. De minister van Veiligheid en Justitie en het
Veiligheidsberaad stellen gezamenlijk een ambtelijke werkgroep in, onder covoorzitterschap van een directeur van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ)
en van een directeur Veiligheidsregio, die binnen 6 maanden de werkagenda uitvoert
in concrete en op korte termijn te realiseren (verbeter- en implementatie)voorstellen.
Geconstateerde verbeterpunten
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De Werkgroep heeft op basis van inspectierapporten en evaluaties (Inspectie
Openbare Orde en Veiligheid, Onderzoeksraad, private partijen) gekeken naar veel
voorkomende knelpunten bij verschillende typen crises met een bovenregionale
dimensie (poldercrash, brand Chemie-pack, Q-koorts, grieppandemie, verschillende
cases hoog water, heidebranden, schietincident Alphen, besmettingszaak
Hoogeveen, aanslag Koninginnedag Apeldoorn, en lessen uit verschillende nationale
crisisoefeningen). De Werkgroep constateert dat de samenwerking op vier punten
verbetering behoeft. Het ontbreekt nu aan:
1) eenheid van doctrine met betrekking tot opschaling en bovenregionale
samenwerking;
2) één aanspreekpunt op rijksniveau voor facilitering aan de regio door landelijke
diensten;
3) helderheid over situaties die centrale aansturing behoeven;
4) eenduidigheid in (bovenregionale) crisiscommunicatie.
Kritische succesfactoren/uitgangspunten
Voordat echter in regels en systemen wijzigingen worden doorgevoerd is de
werkgroep van mening dat een aantal kritische succesfactoren bepalend zijn voor het
positief effect van alle voorgestelde maatregelen:
1) Ten eerste, bestuurders op verschillende niveaus en professionals uit
verschillende sectoren dienen zich aan hun rol te houden en elkaar niet
vanwege politieke druk of inhoudelijke meningsverschillen voor de voeten te
lopen. De burger is er niet mee gediend als hierdoor verwarring of openbare
onenigheid ontstaat over de aanpak van de crisis.
2) Ten tweede, implementeren wat al voor handen is (bijvoorbeeld netcentrisch
werken), het houden aan bestaande procedures en regelgeving (procedures
als GRIP, regelgeving zoals toegelicht in bestuurlijke netwerkkaarten), en
voltooien van de harmonisering van gemeentelijke processen (o.a. op het
gebied van crisiscommunicatie) zijn essentieel voor een uniforme,
gestandaardiseerde crisisbeheersing en rampenbestrijding. Het maakt
regionale poulevorming en interregionale bijstand mogelijk, en schept
helderheid ten aanzien van wat de verschillende partijen van elkaar mogen
verwachten. Onbekendheid met bestaande structuren en regelingen dient te
worden tegengegaan door kennisdeling, training en oefening.
3) Ten derde, het resultaat — effectieve rampenbestrijding en crisisbeheersing
en de veiligheid en het behoud van vertrouwen van de burger — telt. De
overheid heeft de dure plicht naar de buitenwereld om het eerst intern eens te
worden. Dus bestuurders, professionals, bestuurslagen, en functionele
diensten moeten afstemmen en eensgezind optreden. Soms vraagt dat om
een stapje terug op het eigen domein, in het maatschappelijk belang, maar dat
is dan beredeneerd en afgewogen gebeurd in het belang van die burger. Dat
is in de politiek-bestuurlijke verantwoording later ook altijd uit te leggen. Maar
de burger zal terecht niet accepteren dat iedereen star heeft vastgehouden
aan de eigen bevoegdheden en dat het daardoor misgelopen is.
Alleen door deze uitgangspunten ter harte te nemen, kunnen afspraken en structuren
een zinvolle basis zijn voor het bestrijden van rampen en beheersen van crises, in
het belang van de burger.
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1 Afsprakenkader opschaling: Unité de doctrine
1a Eenduidige GRIP-opschaling
Probleemanalyse
De Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP) is in de regio’s
verschillend uitgewerkt. Zo zijn er regio’s die geen ROT kennen, en is de
samenstelling van de teams per regio verschillend. Dat is vanuit het perspectief van
het Rijk en voor regio’s onderling verwarrend bij bovenregionale incidenten. De
GRIP-opschaling kent een operationele en een bestuurlijke component. De
hulpverlening is vaak gefocust op technische voorwaarden voor operationele
opschaling, maar dreiging, maatschappelijke onrust en media impact zijn ook
belangrijke redenen om bestuurlijk op te schalen naar regionaal niveau. Een eenheid
van doctrine ontbreekt waardoor dezelfde condities leiden tot verschillende
bestuurlijke opschaling in de regio’s. Het is problematisch als regio’s op verschillende
wijze op- en afschalen omdat regio’s onderling dan een bruggenhoofd ontberen voor
overleg, ketenpartners in verschillende regio’s onder dezelfde omstandigheden met
een verschillend aanspreekpunt van doen hebben en het voor burgers verwarrend is
als in het ene gebied de voorzitter veiligheidsregio de lead heeft en in het andere
gebied (met dezelfde crisisproblematiek) een burgemeester.
Het is daarnaast in de praktijk onduidelijk welke crisisorganisatie, op het
moment dat het effectgebied zich bovenregionaal uitstrekt, de andere regio’s van
informatie voorziet. Bij een crisis die de fysieke veiligheid bedreigt, zoals een brand,
een chemisch incident, een infectieziekte, of stroomstoring hebben besluiten vanuit
het brongebied directe gevolgen voor het effectgebied, en dat brengt ook
verantwoordelijkheden voor het brongebied ten aanzien van de
informatieverstrekking naar effectregio’s en het Rijk met zich mee (Besluit
Veiligheidsregio’s artikel 2.4.1 lid 2 en 3).
Advies
De veiligheidsregio’s hanteren voortaan een eenduidige interpretatie van de
operationele en bestuurlijke opschaling. Zodra een incident bovenlokaal van aard is
(bovenregionale incidenten zijn per definitie ook bovenlokaal), wordt opgeschaald
naar GRIP-4 als dit bestuurlijk noodzakelijk is. GRIP-4 is een bewust keuze. Deze
bewuste keuze voor GRIP-4 dient te berusten op noodzaak en/of urgentie. GRIP-4 is
in ieder geval aan de orde als bestuurlijke besluiten over bovenlokale
crisisbeheersing moeten worden genomen of als crisiscommunicatie regionale
aansturing vraagt. Dan komt het Regionaal Beleidsteam (RBT) bijeen onder leiding
van de voorzitter van de veiligheidsregio.
Naast eenduidige interpretatie tussen regio’s bevordert opschaling naar GRIP4 ook het eenduidig optreden naar buiten. Als bij gemeente- of
regiogrensoverschrijdende situaties gelijk naar GRIP-4 wordt opgeschaald, dan kan
een rijksheer of liaison namens de rijksoverheid op verzoek van de voorzitter bij het
RBT aanschuiven in het kader van bestuurlijke afstemming, hetgeen een integrale
besluitvorming over de situatie bevordert. De voorzitter van de veiligheidsregio is
eindverantwoordelijk voor de crisisbeheersing. Verankering in het (verlengd) lokaal
bestuur, kennis, betrokkenheid en netwerken (ook over de gemeente- en regiogrens)
blijven bij opschaling naar GRIP-4 gewaarborgd. Bij opschaling maken de lokale
burgemeesters immers nog steeds deel uit van het RBT. Maar opschaling naar
regionaal niveau bewerkstelligt wel eenhoofdige coördinatie en de afstemming van
de crisiscommunicatie.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wanneer is een incident bovenlokaal van aard:
-

Er is sprake van een bedreiging van het welzijn van (grote groepen van) de bevolking in
een bovenlokaal effectgebied door (dreigende) gemeentegrensoverschrijdende
verontreiniging van lucht, bodem of water, of uitvallen van voorzieningen (bijvoorbeeld
elektriciteit, drinkwater, ICT), gemeentegrensoverschrijdende maatschappelijke onrust of
gevaar van besmetting (bijv. chemisch, nucleair, virus, bacterie). Afstemming met de
crisisorganisatie van (gemeenten in) buurregio’s is noodzakelijk.

Wie besluit dit:
-

De burgemeester van de brongemeente stelt de voorzitter veiligheidsregio in kennis zodra
een incident aan bovenstaande voorwaarden voldoet. De voorzitter veiligheidsregio
beslist dan tot opschaling naar GRIP 4 of bekrachtigt de opschaling.
De voorzitter kan ook een eigenstandige afweging maken om op te schalen naar GRIP 4,
uiteraard probeert hij voorafgaand hieraan met de burgemeester van de betreffende
brongemeente te overleggen.
Indien het brongebied onduidelijk is nemen de burgemeesters van gemeenten die door de
effecten getroffen worden ieder contact op met de voorzitter van hun veiligheidsregio om
hem of haar in kennis te stellen van de schadelijke effecten in hun eigen gemeente. De
voorzitter veiligheidsregio beslist tot opschaling naar GRIP 4.

---------------------------Een aantal kernelementen van de regionale crisisorganisatie moeten gelijk zijn in
elke regio om aan deze eenheid van doctrine invulling te geven. Regio’s verschillen
onderling sterk in de aard van de risico’s die spelen in het gebied, de schaalgrootte
en capaciteit. Desalniettemin zal in iedere regio opschaling van operationele teams
(Commando Plaats Incident, Regionaal Operationeel Team) en beleidsteams
(Gemeentelijk Beleidsteam, Regionaal Beleidsteam) op gelijke wijze beslag moeten
krijgen om onderlinge bijstand, afstemming en gezamenlijk optreden bij
bovenregionale crises mogelijk te maken. Het inslijpen van procedures vereist voorts
training en oefening zodat functionarissen in de regio afdoende bekend zijn met
structuren voor grootschalige incidenten waar zij niet vaak mee te maken krijgen.
Omdat regio’s sterk onderling verschillen en incidenten een gedifferentieerde aanpak
vergen zal ook ruimte nodig zijn voor eigen invulling en samenstelling van de teams
(binnen de kaders van de wet en van de eenheid van doctrine) van belang.

1b Landelijk dekkende afspraken over interregionale leiding en coördinatie bij
bovenregionale rampen en crises
Probleemanalyse
De Wet veiligheidsregio’s schrijft niet voor wie de leiding heeft bij een bovenregionale
ramp of crisis. Elke voorzitter heeft de leiding in de eigen regio. De coördinatie tussen
veiligheidsregio’s is vrijblijvend, waardoor een uniforme aanpak van de ramp of crisis
niet gegarandeerd is.
Diverse veiligheidsregio’s, o.a. rond het IJsselmeer, de Wadden, het
Noordzeekanaal en in Zuid-Holland, hebben al het initiatief genomen om in plannen
en convenanten tot afspraken te komen over leiding en coördinatie bij
bovenregionale rampen en crises. De werkgroep juicht deze initiatieven toe en ziet
ze als basis om tot landelijk dekkende afspraken te komen. De huidige afspraken in
de verschillende convenanten en plannen verschillen echter van elkaar. Deze
verschillen kunnen leiden tot verwarring tussen regio’s en Rijk, tot ongelijke
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verwachtingen tussen regio’s onderling en tot problematische situaties indien een
regio met de ene buurregio andere afspraken heeft dan met de ander, en zij wel met
drie of vier regio’s gezamenlijk—liefst uniform—moeten optreden.
Zodra meerdere regio’s bij een crisis betrokken zijn en zelfstandig met het Rijk
contact opnemen wordt ook voor de rijksoverheid de situatie onoverzichtelijk. De
regio’s hebben wellicht niet allen gelijktijdig dezelfde capaciteit tijdens crises of zien
gegeven hun specifieke situatie niet allen de noodzaak voor continue bereikbaarheid
en opereren ieder vanuit hun eigen problematiek. Het Rijk vraagt daarom van de
regio’s één aanspreekpunt, voor informatievoorziening en afstemming.
Advies
De veiligheidsregio waar het brongebied zich bevindt heeft de leiding in de
crisisbeheersing. Betrokken effectregio’s en gemeenten buiten de bronregio
stemmen af over het optreden en de crisiscommunicatie met de crisisorganisatie van
het brongebied. Het Veiligheidsberaad stelt een landelijk afsprakenkader tussen
veiligheidsregio’s vast voor de leiding en coördinatie bij bovenregionale incidenten,
incl. de implementatie hiervan. Zo wordt voorkomen dat veiligheidsregio W met
veiligheidsregio X afspraken maakt die afwijken van de afspraken tussen
veiligheidsregio Y en Z hetgeen uiteindelijk tot een lappendeken aan verschillende
afspraken leidt.
Als een incident regiogrensoverschrijdend is, is het vanzelfsprekend ook
bovenlokaal en leidt het incident tot GRIP-4 in alle betrokken regio's. Op die wijze
wordt voorkomen dat een bovenregionale crisis leidt tot verschillende opschaling in
de regio’s binnen het effectgebied. Daarnaast dient afschaling van effectregio’s en
ketenpartners synchroon of in onderling overleg met de bronregio te geschieden,
zodat overdracht en continuïteit van de afwikkeling gewaarborgd wordt en
aanspreekpunten aan gene zijde niet plotseling wegvallen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wanneer is een incident bovenregionaal van aard:
-

Er is sprake van een bedreiging van het welzijn van (grote groepen van) de bevolking in
een bovenregionaal effectgebied door (dreigende) regiogrensoverschrijdende
verontreiniging van lucht, bodem of water, of uitvallen van voorzieningen (bijvoorbeeld
elektriciteit, drinkwater, ICT), regiogrensoverschrijdende maatschappelijke onrust of
gevaar van besmetting (bijv. chemisch, nucleair, virus, bacterie). Afstemming met de
crisisorganisatie(s) van buurregio(’s) is noodzakelijk.

Wie besluit dit:
-

De burgemeester van de brongemeente stelt de voorzitter veiligheidsregio in kennis zodra
een incident aan bovenstaande voorwaarden voldoet. De voorzitter veiligheidsregio
beslist dan tot opschaling naar GRIP-4 of bekrachtigt de opschaling.
De voorzitter kan ook een eigenstandige afweging maken om op te schalen naar GRIP-4,
uiteraard probeert hij voorafgaand hieraan met de burgemeester van het brongebied en
de overige betrokken gemeentes in de eigen regio te overleggen.
Indien het brongebied onduidelijk is, of buiten de eigen regio ligt nemen de burgemeesters
van gemeenten in het effectgebied contact op met voorzitter veiligheidsregio, die beslist
tot opschaling naar GRIP 4.
De voorzitter veiligheidsregio waar het brongebied zich bevindt neemt contact op met de
voorzitters van eventueel getroffen buurregio’s om hen te informeren over het incident, de
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opschaling naar GRIP 4 en de leidende rol van de crisisorganisatie van het brongebied
17
ten aanzien van maatregelen in effectgebieden.

Het landelijk afsprakenkader regelt de bovenregionale samenwerking in
crisissituaties waarbij meer dan één veiligheidsregio betrokken is. Zodra de concrete
situatie of het aantal regio’s het coördinerend vermogen van de bronregio overstijgt
(bijvoorbeeld bij een grootschalige overstroming) kan de voorzitter van de bronregio
de Minister van Veiligheid en Justitie verzoeken om de aansturing van de
crisisbeheersing op elementen over te nemen. Daarnaast heeft de minister via de
commissaris van de Koningin een aanwijzingsbevoegdheid (Wet Veiligheidsregio’s
[WVR] art 41 en 42). In geval van geschillen neemt de Minister het op zich om het
geschil op te lossen en maakt daarbij in laatste instantie zo nodig gebruik van de
aanwijzingsbevoegdheid. Bij buitengewone omstandigheden, kan hij direct de
bevoegdheden ten aanzien van de beheersing van de crisis aan zich trekken indien
het algemeen belang zulks dringend eist (WVR art.54).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De best practices van bestaande convenanten (zoals tussen de regio’s rond de
Waddenzee en het IJsselmeergebied, en van Zuid-Holland) dienen als basis voor
het landelijk afsprakenkader, bijvoorbeeld:
De bronregio is de coördinerende regio bij bovenregionale incidenten;
Wanneer de locatie/bron onduidelijk is, wordt één veiligheidsregio door de voorzitters van de
betrokken veiligheidsregio’s aangewezen als coördinerende veiligheidsregio. Dan voert die
veiligheidsregio de regie over de bestuurlijke en operationele coördinatie van de
incidentbestrijding die daartoe gezien de aard van het incident en afhankelijk van de situatie
het best geëquipeerd is;
De voorzitter van de veiligheidsregio waar het brongebied zich bevindt, of de voorzitter van de
hierboven beschreven coördinerende veiligheidsregio, kan (al dan niet op aangeven van de
coördinerend operationeel leider) een interregionaal beleidsteam bijeen roepen, waarin de
voorzitters van betrokken veiligheidsregio’s in gezamenlijkheid de te volgen strategie
afstemmen. Het RBT van de bronregio wordt dan dus een interregionaal beleidsteam.

-----------De crisisorganisatie van de veiligheidsregio waar het brongebied ligt, is voor de
landelijke diensten het eerste aanspreekpunt namens de getroffen regio’s.
Ondersteuning voor de bronregio om deze coördinerende functie te vervullen wordt
geboden door andere regio’s (leveren liaisons, capaciteit) en het Nationaal
CrisisCentrum (NCC), onderdeel van de NCTV (levert mensen, middelen, expertise).
Landelijke of decentrale diensten uit de functionele kolommen die het RBT van de
bronregio adviseren of die eigen wettelijke bevoegdheden hebben in de bestrijding
van de crisis, hebben reeds een direct aanspreekpunt in de regionale
crisisorganisatie of sturen op verzoek een vertegenwoordiger naar het ROT of in
sommige situaties het RBT (dit wordt per geval bezien) om zorg te dragen voor een
integrale benadering van de crisis.18 Zij dragen in het ROT of RBT onder bestuurlijke
verantwoordelijkheid van de voorzitter veiligheidsregio zorg voor de
operationele/bestuurlijke afstemming met de functionele ketens, de synchronisatie
van op- en afschaling van ketenpartners en de informatievoorziening van en naar
hun professionele achterveld ten behoeve van de acute bestrijding van de crisis.
17

Indien de effecten van het incident zich uitstrekken tot over de landsgrens, dan wordt zo snel mogelijk contact gezocht en conform
internationale afspraken contact gezocht met het verantwoordelijk gezag in het effectgebied. Implicaties van het hier geformuleerde
advies dienen nader te worden uitgewerkt, maar vallen buiten de scope van deze Bestuurlijke Werkgroep.
18

Dit impliceert dat de voorzitter veiligheidsregio regie voert op de afstemming met de rijksheren, nauwe afstemming met
de CdK als coördinerend rijksheer is hierbij nodig.
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Elke regio moet toegerust en getraind zijn om als coördinerende (bron)regio te
opereren tijdens crises. Evenals bij de eenduidige GRIP-opschaling in regio’s, is het
voor bovenregionale coördinatie daarom van belang dat een aantal kernelementen
van de crisisorganisatie in elke veiligheidsregio gewaarborgd zijn: de hoofdstructuur
van de rampenbestrijding wordt in acht genomen, en de capaciteit en bijbehorende
training wordt in de koude fase georganiseerd om adequaat invulling te geven aan de
rol van coördinerend ROT of RBT. Door harmonisering van hun crisisorganisaties en
werkwijze kunnen andere regio’s de bronregio optimaal bijstand verlenen. Hierdoor
zal ook de ondersteuning vanuit het NCC en de landelijke diensten het beste
aansluiten bij de regionale crisisorganisatie. Goede toerusting en training impliceren
niet dat alle functionarissen die benodigd zijn voor de crisisorganisatie uit de eigen
regio behoeven te komen, zolang maar georganiseerd is (in bijvoorbeeld
interregionale afspraken) dat er een adequate en goed getrainde organisatie staat.
Daarnaast blijft het afsprakenkader ruimte bieden voor regiospecifieke verschillen in
samenstelling van de teams, voor eigen afwegingen om bijvoorbeeld een
locoburgemeester af te vaardigen naar regionaal of interregionaal niveau en voor
differentiatie (in overleg) naar ramp- of crisistype (kan bijvoorbeeld bepalend zijn voor
de keuze van best geëquipeerde regio als coördinerende crisisorganisatie).
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2. Facilitering, informatie overdracht en -afstemming: Eén loket
Probleemanalyse
Betrokkenheid van veel rijksdiensten kan voor de regio de eenduidigheid en
overzichtelijkheid van optreden in crisissituaties belemmeren. De rijksdiensten en de
regio’s zijn vaak relatief onbekend met elkaar en daarom maakt een regio met een
hulpvraag tijdens crises nu nog een zoektocht langs de verschillende instanties van
het Rijk, op een moment dat juist snelle respons geboden is. Eenmaal de juiste
rijksdienst gevonden, bestaat een onduidelijke relatie tussen opdrachtgever (regio)
uit de generieke kolom en opdrachtnemer (rijksdienst) uit de functionele kolom.
Feitelijk kent ieder beleidsveld een functionele kolom met eigen loketten en eigen
rijksdiensten of sturingslijnen in de richting van de regionale diensten. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) met haar
eigen uitvoeringsorganisatie bij dierziekten, het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport/Centrum voor Infectieziektebestrijding voor inhoudelijke aansturing
van de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten en Rijkswaterstaat met regionale
directies voor hoog water en overstromingen. Door de opbouw van functionele
wetgeving worden deze rijksdiensten ook tijdens crisissituaties binnen de eigen
functionele kolom aangestuurd. De landelijke diensten opereren in de responsfase
niet altijd vanuit dezelfde crisismodus of hetzelfde urgentiebesef als de regio die om
een advies gevraagd heeft. Dit leidt soms tot problemen als de regio buiten de
reguliere werkuren nog aanvullende vragen heeft, of een toelichting behoeft op een
expertadvies.
Daarnaast komt vanuit de regio de hulpvraag vaak pas op een laat moment
terwijl het verzoek wel voorzienbaar was. Verzoeken kunnen niet tijdig worden
ingeregeld als het Nationaal Crisiscentrum niet weet dat die hulpvraag misschien
volgt, terwijl daar al wel meer informatie over bekend was. Het regionaal niveau zal
zich ook moeten richten op dat ene rijksloket, als regionale bestuurders zelf via eigen
kanalen informatie en advies op rijksniveau gaan vergaren wordt de positie van dat
ene front-office lastiger.
Advies
Op rijksniveau fungeert het NCC als één loket voor de veiligheidsregio. In de acute
fase kan de regio hier terecht voor ondersteuningsvragen op specifieke
expertisegebieden. Effectieve ondersteuning in expertise, middelen en capaciteit
vanuit het Rijk aan de regio is gebaat bij een gezaghebbend aanspreekpunt waarop
regio’s tijdig een beroep kunnen doen voor de inzet en aansturing van de landelijke
diensten. Dit voorkomt voor de regio een zoektocht met een hulpvraag langs de
verschillende instanties van het Rijk.
Het NCC vormt niet onnodig een extra tussenlaag. Aanvragen voor bijstand,
expertise, ondersteuning en advies kunnen ook omwille van urgentie vanuit de
regio’s direct geschieden, het NCC wordt hierover in kennis gesteld. Het Landelijk
Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) blijft het aanspreekpunt voor operationele
bijstand, ter ondersteuning van de regio. Overige aanvragen verlopen via het NCC.
De landelijke diensten en het LOCC informeren het NCC op het moment dat zij inzet
leveren aan de regio(‘s) en het NCC verzamelt actief informatie, zodat het NCC bij
crisissituaties een integraal overzicht heeft van de door het Rijk ontplooide taken.
Advisering over de middellange en lange termijn door de landelijke diensten of
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ondersteuning vanuit de vakdepartementen verloopt via het NCC om de
totstandkoming van integrale en afgestemde adviezen naar het RBT te realiseren.
Wanneer fungeert het NCC als één loket naar de regio’s?
(1) Als bestuurlijke afstemming nodig is verzorgt het NCC horizontale coördinatie
tussen de functionele kolommen;
(2) Als afstemming van crisiscommunicatie tussen de functionele kolommen nodig
is;
(3) Als regio’s niet weten bij welke landelijke dienst zij om ondersteuning of
expertise kunnen verzoeken, geleidt het NCC deze verzoeken door of
verstrekt de juiste contactgegevens;
(4) Middels het organiseren van interdepartementaal overleg kan het NCC
faciliteren dat vanuit verschillende beleidsterreinen meegedacht wordt over
scenario’s en gevolgen op de (middellange) termijn;
(5) Via het NCC faciliteert de rijksoverheid in informatievoorziening,
informatieverstrekking, en crisiscommunicatie. De via het NCC verstrekte
informatie (adviezen, scenario’s, overzicht landelijke inzet), ondersteuning en
expertise versterkt de coördinerende rol van de regio.
Tussen de generieke kolom en de functionele kolommen dient coördinatie op het
optreden geregeld te worden. Het NCC dient afspraken te maken over afstemming
van maatregelen, informatie-uitwisseling (netcentrisch werken) en alertering met alle
rijksdiensten die tijdens crisissituaties op landelijk niveau of in het veld op kunnen
treden. Feitelijk is dit “work in progress”. Het NCC maakt afspraken met haar partners
over onderlinge afstemming, maar een verdere harmonisering van aansturing en
raadpleging van kennisinstituten/rijksdiensten en helderdere onderlinge positionering
ten opzichte van de andere rijksorganen is wenselijk. De bestuurlijke netwerkkaarten
crisisbeheersing vormen een goede basis om scherp te krijgen met welke partijen
afspraken gemaakt moeten worden. Interdepartementaal zal door het op te richten
informatieknooppunt voor de rijksoverheid (medio 2012), zowel in de koude als in de
warme fase, crisisinformatie tussen departementen netcentrisch gedeeld worden.
Ook informatie-uitwisseling tussen regio’s en naar het NCC vindt zo veel mogelijk
plaats middels netcentrisch werken (Landelijke Crisis Management Systeem LCMS).
Regio’s dienen daartoe zelf ook het netcentrisch werken volledig en uniform te
implementeren en te beoefenen en hun werkwijze verder te harmoniseren.
Landelijke diensten hebben behoefte aan een vaste functionele ingang op
regionaal niveau, maar dat is nu per regio verschillend geregeld. Als een bronregio
namens de effectregio’s de bestuurlijke afstemming regelt met de landelijke
kennisinstituten dan zijn ook de regio’s erbij gebaat dat dit op dezelfde wijze
geschiedt als in hun eigen regio.
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3 Sturende rol Rijksoverheid bij bovenregionale rampen en crises
Probleemanalyse
Hoewel bepaalde crises (moord op Fortuyn, Amsterdamse zedenzaak) lokaal of
regionaal zijn qua directe effecten en bestrijding, veroorzaken zij wel een
maatschappelijke schokgolf met landelijke uitstraling. Dan is het van groot belang dat
Rijk, regio’s en gemeenten zo uniform mogelijk reageren op eventuele onrust en
openbare orde verstoringen.
Soms doen zich crises voor waarbij het belang van nationale sturing evident
is. Moderne crises kenmerken zich door een sectoroverschrijdend karakter. Een
natuurramp kan onmiddellijk ook grote impact hebben op energievoorziening,
drinkwatervoorziening, transportnetwerken, en communicatienetwerken. De
toenemende capaciteit en invloed van moderne media, en de opkomst van sociale
media, versterken de maatschappelijke onrust in een uitgestrekt gebied terwijl
vroeger alleen de bronregio direct betrokken zou zijn geweest. Daarnaast is bij
sommige ramptypen de sturing in de loop der tijd gecentraliseerd, denk daarbij aan
dierziektebestrijding of kernongevallen. Nationale sturing is noodzakelijk in situaties
waarin de functionele wetgeving de sturing bij het Rijk belegt ofwel om andere
redenen de noodzaak bestaat dat één autoriteit knopen doorhakt zodat de
verschillende regio’s niet inhoudelijk strijdige maatregelen nemen die gevaar
opleveren voor of tot verwarring leiden bij burgers, of concurreren om schaarse
middelen. In deze gevallen kunnen maatregelen naar hun aard of wettelijk bepaald
alleen landelijk worden genomen.
Advies
Het merendeel van de rampen en crises begint op lokaal of regionaal niveau.
Vertrekpunt is dat de bestrijding en beheersing van rampen en crises met een lokaal
of regionaal brongebied gediend zijn bij expertise, netwerken, betrokkenheid en
aansturing vanuit het lokale of regionale bestuur. In de rol van facilitator biedt het Rijk
aan de regio’s zoals eerder genoemd zowel advies en operationele ondersteuning
vanuit de functionele kolommen als ondersteuning op het terrein van horizontale
bestuurlijke afstemming, informatievoorziening en crisiscommunicatie. Sommige
rampen en crises overstijgen op een gegeven moment het regionale niveau en
vergen – op aspecten – sturing vanuit het rijk. Er zijn ook (dreigende) rampen en
crises die meteen op nationaal niveau aangrijpen: in een functionele kolom, of omdat
de schaal op nationaal niveau ligt. In die gevallen is nationale sturing wenselijk. De
werkgroep acht het van belang dat duidelijk is in welke gevallen nationale sturing
plaatsvindt, en dat het moment waarop nationale sturing begint, duidelijk wordt
gemarkeerd.
De Bestuurlijke Werkgroep heeft bewust gekozen voor de GRIP-terminologie
(gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure) ook bij een landelijk
sturende rol (GRIP-5). De werkgroep onderscheidt daarin ‘richting geven’ en ‘een
sturende rol op basis van wettelijke bevoegdheden’. Dit laatste noemen we GRIP-5.
Dit sluit aan bij het gegeven dat incidentbestrijding altijd primair regionaal geschiedt,
en in alleen uitzonderingssituaties op kan schalen naar nationale besluitvorming op
één of een aantal aspecten. Ook als een GRIP-5 situatie aan de orde is, en het Rijk
de crisisbeheersing op aspecten aanstuurt, blijven alle betrokken regio’s in GRIP-4
opgeschaald.
De sturende rol
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A. Richting geven
Bij bovenregionale effectgebieden, of incidenten met een bovenregionale uitstraling
kan afstemming onder leiding van de rijksoverheid tussen betrokken partijen
noodzakelijk zijn voor een adequate rampenbestrijding of crisisbeheersing. De
rijksoverheid zorgt dan dat betrokken partijen met inachtname van uitoefening van
hun eigen bevoegdheden één richting kiezen en een gezamenlijk aanpak ten uitvoer
brengen ook als de belangen uiteenlopen. De verantwoordelijkheid voor de
crisisaanpak blijft, ook indien de rijksoverheid richting geeft, liggen op decentraal
niveau. De richtinggevende rol kan worden vervuld:
a. Op verzoek van een regio;
b. Op verzoek van landelijke diensten of kennisinstituten als coördinatie geboden
is in het gezamenlijk optreden van een functionele kolom en (een) regio(‘s). In
alle gevallen wordt ter zake vooraf overleg gepleegd tussen de voorzitter van
de veiligheidsregio, overige betrokken parten en de verantwoordelijke
minister(s);
c. Na acceptatie door betrokken partijen van het, op initiatief van het NCC,
gedane aanbod een richtinggevende rol te vervullen;
d. Na bestuurlijk overleg.
Het Rijk geeft vanuit haar richtinggevende rol dan kaders aan voor de handhaving
van openbare orde of een richtlijn voor crisiscommunicatie, waar indien de situatie
dat vereist op lokaal of regionaal niveau op gezag van de burgemeester of voorzitter
veiligheidsregio van kan worden afgeweken. Dit moet de lokale of regionale
bestuurder wel altijd desgevraagd achteraf kunnen verantwoorden. Voor alle overige
gevallen resulteert een dergelijk richtsnoer landelijk in een uniforme aanpak, zoals op
Koninginnedag na de aanslag in Apeldoorn toen VenJ aan burgemeesters
adviseerde geplande activiteiten af te gelasten. Indien sprake is van een mogelijke
gevolgdreiging, zijn monitoring en evt. verdere maatregelen op landelijk niveau
geboden. Het is denkbaar dat twee communicatielijnen worden gehanteerd: een voor
de landelijke en een voor de lokale situatie. Bij de moord op Fortuyn was de onrust in
steden heel verschillend, dat vereist ook een verschillende aanpak. Een
burgemeester moet dan op basis van de eigen inschattingen gemotiveerd kunnen
afwijken van de landelijke richtlijn om de lokale openbare orde en veiligheid te
kunnen waarborgen in het belang van de burger.
Het Rijk geeft deze richtlijnen voor de bestrijding van een crisis op basis van gezag.
Vanwege het belang van een gezamenlijke aanpak tussen regio’s en rijk, of op basis
van de informatiepositie (interdepartementaal, internationaal) of expertise van de
Rijksoverheid ( bijvoorbeeld op het terrein van crisiscommunicatie of cybersecurity),
kunnen regio’s en gemeenten alleen beredeneerd afwijken. Op basis van een
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de burger, spannen regio’s
en Rijk zich in om samen tot een goed resultaat te komen. De Minister van VenJ
beschikt daarnaast over een aanwijzingsbevoegdheid om, waar nodig, navolging van
gegeven richtlijnen alsnog in specifieke gevallen af te dwingen.
B. Sturing door toepassing van eigen (wettelijke) ministeriële bevoegdheden:
GRIP-5
Soms is formele nationale sturing op één of meerdere aspecten direct van groot
belang voor de respons bij bovenregionale en nationale crises. De minister maakt
dan gebruik van een eigen bevoegdheid, waarmee hij zelf bepalend wordt. Hij legt
hierover verantwoording af aan de Tweede Kamer. Te onderscheiden zijn:
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-

-

-

De wettelijke aanwijzingsbevoegdheid van de Minister van VenJ richting het decentrale
bestuur, zoals opgenomen in de Wet veiligheidsregio’s. Deze aanwijzingsbevoegdheid is
breed toepasbaar. Hierbij kan gedacht worden aan situaties waarbij landelijke (dreiging van)
verstoring van de openbare orde vraagt om landelijke maatregelen zoals het verbieden van
demonstraties. Ook zijn situaties denkbaar waar geschillen of een tegenstrijdige aanpak
(zoals wanneer een grootschalige evacuatie tussen regio’s nodig is) door regio’s het
noodzakelijk maken dat één autoriteit het besluit neemt en een aanwijzing daartoe geeft.
Specifieke wettelijke bevoegdheden toegekend aan een minister, waarmee maatregelen
kunnen worden afgedwongen. Bijvoorbeeld crises in het functionele domein van een
vakdepartement (kernongeval A-object, dierziekte). In functionele wetgeving bestaat voor die
gevallen waarbij niet automatisch nationale aansturing plaatsvindt (bijvoorbeeld kernongeval
B-object, of de bestrijding van een infectieziekte categorie B of C) de mogelijkheid tot
opwaardering op initiatief van de betreffende minister of op verzoek van het verantwoordelijke
bestuur in het effectgebied.
Staatsnoodrecht. Hierbij kan een minister in bijzondere gevallen noodwetgeving uitvaardigen.
19
Daarbij kan gedacht worden aan situaties waar door schaarste van landelijke bijstand
mogelijke concurrentie tussen regio’s ontstaat over capaciteit en middelen. De Landelijke
Operationele Staf kan worden geactiveerd om hiertoe de nationale crisisorganisatie te
adviseren.

Wanneer stuurt het Rijk aan door toepassing van eigen (wettelijke) ministeriële bevoegdheden?

De Minister van VenJ of de minister die het aangaat zal op één of meerdere
aspecten de besluitvorming en verantwoordelijkheid op zich nemen indien:
1. de bronregio of coördinerende regio om landelijke aansturing (op elementen)
verzoekt omdat de situatie de aanwezige kennis, kunde, of capaciteit in de
betrokken regio’s overstijgt;
2. de minister die het aangaat zich daartoe op basis functionele wetgeving
genoodzaakt ziet;
3. de Minister van VenJ, al dan niet na bestuurlijk overleg met de regio(‘s) en of
de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb), zich daartoe op basis
van de aard van de situatie (hierboven beschreven) genoodzaakt ziet;
Besluiten op nationaal niveau over interdepartementale kwesties worden afgestemd
in het MCCb, onder leiding van de Minister van VenJ of de Minister-President. Iedere
individuele minister is vervolgens verantwoordelijk voor de besluiten op en aansturing
van het eigen beleidsterrein.
Voor crisisbeheersing in de functionele kolom is centrale leiding en aanpak vanuit het
vakdepartement reeds in veel gevallen bij wet vastgelegd. De verantwoordelijke
gezagsdrager van de functionele kolom zal helder aan de betrokken burgemeesters
of voorzitter veiligheidsregio aangeven wanneer gebruik gemaakt wordt van deze
bevoegdheden. De gemeenten hebben dan veelal een uitvoerende taak en
burgemeesters houden onverminderd de eigen verantwoordelijkheid voor openbare
orde en veiligheid.
De Minister van Veiligheid en Justitie geeft, indien hij de leiding neemt op één
of meerdere aspecten van crisisbeheersing, aan vanaf welk moment dat geldt, door
(telefonisch) de voorzitters van de betrokken veiligheidsregio’s te (laten) informeren.
Ook geeft de Minister daarbij aan op welke onderdelen het Rijk de bevelvoering in de
generieke kolom op zich neemt, overigens altijd inclusief de crisiscommunicatie en
de verantwoordelijkheid voor de genomen besluiten. Het Rijk voert de leiding over de
crisiscommunicatie middels het activeren van het Nationaal Voorlichtingscentrum
(NVC). Het rijk stelt dan een gezamenlijk
19

Schaarste betekent in dit geval meer bijstandsverzoeken dan gelijktijdig kunnen worden gehonoreerd, bijvoorbeeld bij
een tekort aan specifieke terreinvaardige bluscapaciteit als regio’s gelijktijdig te maken hebben met grote natuurbranden,
of als bij gelijktijdige maatschappelijke onrust in een aantal steden een tekort ontstaat aan politiecapaciteit (mobiele
eenheid).
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communicatiekader/kernboodschap/woordvoeringslijn vast. Ook zal worden bepaald
wie de woordvoering doet/doen; en bij meerdere woordvoerders de aspecten waarop
ieder het woord voert. Daarnaast vervult het Rijk een centrale rol in de communicatie
met het publiek.
De minister maakt daarbij gebruik van de bestaande crisisbesluitvormingsstructuur
op rijksniveau, zoals vastgelegd in het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming. Hij
maakt afspraken met de voorzitters van de veiligheidsregio’s over de afstemming van
besluiten die betrekking hebben op het aspect of aspecten waarop de minister de
leiding neemt en de informatie-uitwisseling daarover. De informatie-uitwisseling met
betrokken regio’s vindt plaats middels video-conferencing, advisering aan nationale
beleidsteams en inzet van liaisons.
Indien de rijksoverheid een sturende rol op elementen van de crisisbeheersing
oppakt blijft de burgemeester c.q. de voorzitter van de veiligheidsregio
verantwoordelijk voor alle andere aspecten van de crisisaanpak, waaronder het
handhaven van de openbare orde. Deze verantwoordelijkheid vult de regionale of
lokale bestuurder in binnen het kader van de besluiten die op rijksniveau zijn
genomen.
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4. Eenduidigheid crisiscommunicatie, tussen regio’s onderling en met
landelijke diensten
Probleemanalyse
Tijdens rampen en crises communiceren verschillende betrokken instanties via hun
eigen kanalen en met hun eigen boodschappen richting pers en publiek. Ook
communiceren bij bovenregionale rampen en crises regio’s verschillende, soms niet
onderling afgestemde, boodschappen richting hun eigen bevolking. Hierdoor kan
verwarring ontstaan bij burgers over feiten en over wat hen te doen staat. Een
specifiek probleem doet zich voor als een landelijk instituut metingen verricht of
advies verstrekt en daar op eigen gezag de woordvoering over doet zonder dit af te
stemmen met de betrokken regio(‘s). Tegenstrijdige berichtgeving versterkt
maatschappelijke onrust en ondermijnt het vertrouwen van de burger in de overheid.
Advies
Afstemming met betrekking tot crisiscommunicatie en eenduidigheid wat betreft de
inhoud is noodzakelijk, zowel tussen regio’s, als tussen partijen binnen (waterschap
bijv.) en buiten de regio (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu of het
Beleidsondersteunend Team Milieu Incidenten). Crisiscommunicatie wordt daarom
aangestuurd vanuit het RBT van het brongebied. Het Rijk ondersteunt met expertise,
netwerk en middelen (o.a. crisis.nl en omgevingsanalyse). Andere regio’s faciliteren
en ondersteunen de betreffende regio desgewenst met capaciteit en expertise.
Kennisinstituten die de regio adviseren dienen niet zelfstandig te communiceren over
het betreffende advies. Toezichthoudende instanties met een eigenstandige
bevoegdheid, ook op het gebied van crisiscommunicatie (bijv. de NVWA ten aanzien
van ophokplicht of voedselveiligheid), stemmen hun communicatie over de
betreffende crisis af met de verantwoordelijke bestuurder van het brongebied. Ook
andere communicatieboodschappen vanuit het Rijk (VenJ, NCC) worden eerst bij de
crisisorganisatie van de bronregio afgestemd.
In situaties waarin de (bron)regio de leiding heeft over de crisiscommunicatie
(zie paragraaf 1), dient alle communicatie in een lijn te liggen met de communicatie
vanuit het brongebied en dus aldaar afgestemd te worden (voor situaties waarin de
crisiscommunicatie geschiedt onder leiding van de rijksoverheid zie paragraaf 3, p.
13 met betrekking tot het activeren van het NVC). De voorzitter van de
veiligheidsregio van het brongebied is eindverantwoordelijk voor de
crisiscommunicatie bij bovenregionale incidenten. De adviezen van landelijke
diensten, de communicatieboodschappen vanuit het Rijk en vanuit de effectregio’s
worden eerst bij de crisisorganisatie van de bronregio afgestemd en dienen daarmee
in lijn te liggen. De voorzitter van de veiligheidsregio overziet eventuele
tegenstrijdigheden of belangentegenstellingen, overlegt en beslist in het beleidsteam
en communiceert dan vervolgens, zelf of samen met de functionele
experts/verantwoordelijken.
De coördinatietaken van de crisisorganisatie van de bronregio vragen om een
versteviging van het regionaal actiecentrum crisiscommunicatie. Regio’s versterken
en harmoniseren de eigen crisiscommunicatie werkwijze om elkaar bijstand te
kunnen verlenen. Regionale poulevorming en het leveren van interregionale bijstand
verhoogt de motivatie, het rendement van training, oefening en opleiding, en de
ervaringsdeskundigheid van daartoe geselecteerde medewerkers.
Rijk en regio’s werken gezamenlijk aan professionalisering van het
crisiscommunicatienetwerk (trainingen, opleidingen, harmonisering werkwijze,
netwerkdagen). Het NCC kan namen van experts leveren aan regio’s en gemeenten
tijdens de acute crisisrespons. Het NCC legt een overzicht aan van expertise,
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capaciteit en contactgegevens in de veiligheidsregio’s waarop mogelijk een beroep
kan worden gedaan door een getroffen regio in het kader van onderlinge bijstand op
het gebied van crisiscommunicatie. Door versterkte regionale samenwerking en
poulevorming zal actualisering en benutting van deze overzichten op termijn beter
belegd zijn bij de samenwerkende regio’s. Gezamenlijk geven Rijk en regio’s op die
wijze vorm aan de professionalisering van crisiscommunicatie.

88

BIJLAGE 1: Samenstelling Bestuurlijke Werkgroep

Voorzitter, de heer Noordanus, voorzitter veiligheidsregio Midden- en WestBrabant
Co-voorzitter, de heer Akerboom, NCTV, ministerie van Veiligheid en Justitie
(tot 1 maart 2012 mw. Clabbers)
De heer Meijer, portefeuillehouder multidisciplinaire samenwerking in het DB
Veiligheidsberaad, voorzitter veiligheidsregio IJsselland
De heer Weterings, burgemeester Haarlemmermeer
De heer Mans, voormalig burgemeester Enschede ten tijde van de
vuurwerkramp, voormalig burgemeester a.i. Moerdijk
De heer Van Mourik, directeur Veiligheidsregio Midden- en West Brabant
De heer Stierhout, directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
De heer Meijer, directeur Veiligheidsregio Hollands-Midden
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BIJLAGE 2: Uitwerkingsagenda
De Bestuurlijke Werkgroep is zich ervan bewust dat het nodige zal moeten worden
gerealiseerd om voorbereid te zijn op de door haar geadviseerde taakinvulling. Het
bestuurlijk advies heeft praktische implicaties die nader moeten worden uitgewerkt in
overleg met betrokken partijen. Uitgangspunt is daarbij hoe, langs lijnen die de
Bestuurlijke Werkgroep in dit advies heeft uitgezet, Rijk en regio elkaar het beste
kunnen versterken om bovenregionale crises gezamenlijk het meest effectief te
bestrijden. De volgende punten verdienen hierbij bijzondere aandacht:
BEST PRACTICES BENUTTEN EN AANSLUITEN BESTAANDE
CONVENANTEN: Diverse veiligheidsregio’s, o.a. rond het IJsselmeer, de
Wadden en in Zuid-Holland, hebben al het initiatief genomen om in plannen en
convenanten tot afspraken te komen over leiding en coördinatie bij
bovenregionale rampen en crises. De werkgroep juicht deze initiatieven toe en
ziet ze als basis om tot landelijke dekkende afspraken te komen. De huidige
afspraken in de verschillende convenanten en plannen verschillen echter van
elkaar. Het is van belang dat de best practices uit bestaande convenanten benut
worden en dat het landelijk afsprakenkader een verdere uniforme aanpak van
bovenregionale crisisbeheersing bevordert, waar bestaande afspraken zich naar
kunnen voegen en waar regio’s die nog geen convenanten hebben afgesloten
zich ook in kunnen vinden.
EENDUIDIGE TOEPASSING GRIP-REGELING: Het referentiekader Regionaal
Crisisplan dient te worden geactualiseerd. De werkgroep stelt voor een breed
samengestelde projectgroep op te zetten die de uitwerking en implementatie van
het advies ter hand neemt, misschien gecombineerd met een aantal andere
punten op deze uitwerkingsagenda, zoals het harmoniseren van functionele
ingangen en het inventariseren van best practices in bovenregionale afspraken.
MARKEREN: Het moet wel duidelijk zijn of (1) de minister een advies geeft of (2)
de crisisbeheersing aanstuurt, en op welke elementen en op basis van welke
wetgeving. Dat moment moet als het zich voordoet goed gemarkeerd worden,
maar het is niet mogelijk vooraf precies te omschrijven onder welke
omstandigheden dat het geval zal zijn want dat is van zoveel factoren afhankelijk.
De Bestuurlijke Werkgroep benoemt criteria, maar kan het niet precies
dichtregelen. Daarnaast moet, als de minister besluit tot ingrijpen, ook acceptatie
volgen door de regio’s. Nadere afspraken zijn nodig om te definiëren hoe de
Minister of zijn vertegenwoordiger de voorzitters van de veiligheidsregio’s in
kennis stelt van nationale sturing, van welke aspecten van de crisisbeheersing, en
op basis van welke wettelijke bevoegdheden. Voorgesteld wordt dat de minister
dit nader uitwerkt in overleg met het veiligheidsberaad.
HARMONISEREN FUNCTIONELE INGANGEN EN AFSTEMMINGSLIJNEN Het
verdient aanbeveling dat bepaalde functionaliteiten in de regio’s op dezelfde wijze
geregeld zijn. Een kennisinstituut treft in de huidige situatie in elke regio weer een
andere functionele ingang of aanspreekpunt. Bij de ene regio moet het
expertadvies naar een Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen, bij de andere
naar de directeur Publieke Gezondheid, of de directeur Veiligheidsregio. In de
verschillende regio’s moet het aanspreekpunt voor operationele afstemming
enerzijds en bestuurlijke afstemming anderzijds gelijkvormig zijn. In voorzienbare
situaties waarbij het aanschuiven van landelijke diensten in het ROT op verzoek
van de bronregio wenselijk is, dient nader uitgewerkt te worden wat voor expert
zou aanschuiven en welke rol diegene heeft ten opzichte van de eigen dienst. In
samenhang met de harmonisering van de adviesstructuur (zie volgende punt) zal
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dit met betrokken partijen nader uitgewerkt moeten worden. De Minister van VenJ
en het Veiligheidsberaad beslissen onderling wie de verantwoordelijkheid hiertoe
oppakt.
HARMONISEREN ADVIESSTRUCTUUR De huidige adviesstructuur is complex,
en per functionele kolom verschillend. De Bestuurlijke Werkgroep onderschrijft
van harte de wens van de Minister van VenJ om tot vereenvoudiging en
standaardisering van de verschillende adviesstructuren en landelijke
adviesnetwerken, en van de aansturing van de daarbij betrokken landelijk
opererende diensten te komen. Best practices binnen de functionele kolommen
kunnen daarbij als voorbeeld dienen.
CRISISCOMMUNICATIE: UITBREIDEN ACTIECENTRUM EN AANSLUITEN OP
KETENPARTNERS Sommige ketenpartners in crisisbeheersing hebben een
behoorlijke eigen afdeling communicatie, en eigen bevoegdheden op terrein van
crisiscommunicatie op basis van functionele wetgeving. Door onbekendheid over
en weer of gebrek aan afstemming kan de boodschap van deze functionele
organisaties via de regionale crisisorganisatie ondersneeuwen waardoor de druk
toeneemt om, ook op basis van de eigen wettelijke bevoegdheid en
verantwoordelijkheid naar burgers, zelf te communiceren. De regio’s moeten
crisiscommunicatie zodanig organiseren dat afstemming met ketenpartners daar
een plek in heeft en de integrale benadering van de crisis ook in de
crisiscommunicatie wordt gewaarborgd.
REGIONALE POULEVORMING CRISISCOMMUNICATIE De werkwijze tussen
regio’s moet worden geharmoniseerd en het aantal betrokkenen moet ook minder
worden door regionale poulevorming. De werkgroep beveelt aan te kijken naar
meer regionale samenwerking en interregionale bijstand. Dan kunnen de mensen
die worden opgeroepen en ingezet bij crises beter trainen, oefenen en doen ze
ook meer ervaring op. Gebleken is dat het netwerk van betrokken organisaties,
zelfs bij een versimpelde hoofdstructuur, complex is door de veelheid aan
betrokken partijen. Door met minder, maar kwalitatief beter getrainde, opgeleide,
geoefende en ervaren mensen te werken, ontstaat meer bekendheid met elkaars
taken en verantwoordelijkheden binnen het netwerk. Dit bevordert de
samenwerking en leidt tot beter gezamenlijke resultaten.
INFORMEREN EN ONDERLING COMMUNICEREN Regio en rijk hebben er in
het kader van effectieve crisisbestrijding baat bij om elkaar moet informeren over
wat ze wel, en wat ze niet doet. Regio’s hoeven bijvoorbeeld geen gebruik te
maken van de één loketfunctie van het NCC om landelijke diensten te benaderen
voor advies, maar moeten wel het NCC informeren over hun adviesopdracht,
zodat het NCC overzicht kan houden over alle inzet op rijksniveau.
GEDEELD BEELD Zowel regio’s als rijk dienen optimaal en gestandaardiseerd de
mogelijkheden van netcentrisch werken en de daartoe ingerichte systemen
(LCMS) te benutten om elkaar adequaat van informatie te voorzien en de crisis
gezamenlijk te beheersen op basis van een gedeeld beeld van de situatie.
Voortvarende implementatie van netcentrisch werken verdient prioriteit om de
rollen van rijk (een loketfunctie) en regio (coördinerende bronregio) succesvol in
te vullen.
FINANCIËLE EN JURIDISCHE IMPLICATIES De precieze financiële en juridische
implicaties van het hier geformuleerde advies dienen nader uitgewerkt te worden
(door betrokken partijen ten aanzien van de eigen verantwoordelijkheden).
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A.4 Bijl.
Concept-verslag bespreking eindrapport Eenheid in verscheidenheid in AB
Veiligheidsberaad d.d. 15 februari jl.
“thematische verdieping
Thematische verdieping "Uitwerking advies bovenregionale samenwerking"
Portefeuillehouder Meijer memoreert de eerdere vaststelling in het AB/VB (mei 2012) van de adviezen
van de bestuurlijke werkgroep Noordanus/Akerboom. Daarin werden de contouren aangegeven ten
aanzien van de bovenregionale samenwerking. Steeds in goede samenwerking tussen VenJ en
Veiligheidsberaad is vervolgens een projectgroep Uitwerking Bovenregionale Samenwerking aan de
slag gegaan met de uitwerking van de adviezen. Naast het thans gepresenteerde eindresultaat is er
waardering voor de voortvarendheid die de projectgroep heeft betracht en voor de constructieve
samenwerking met alle betrokken partijen en instanties.
Aansluitend bespreekt de heer Van Mourik, projectleider van de uitwerking bovenregionale
samenwerking (samen met de heer Gelton van VenJ), in zijn toelichting onder meer de volgende
elementen, aandachtspunten en overwegingen.
• Op hoofdlijnen spitst de problematiek zich toe op: a. Het ontbreken van een (overkoepelende) ‘unité
de 'doctrine' m.b.t. opschaling en bovenregionale samenwerking. b. Onduidelijkheid t.a.v. één
aanspreekpunt op rijksniveau voor de facilitering aan de regio door landelijke diensten. c.
Onduidelijkheid over situaties die centrale aansturing behoeven. d. Het ontbreken van eenduidigheid
bij (bovenregionale) crisiscommunicatie.
• Met name de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk, maakte duidelijk dat het zowel voor operationele
diensten als voor het bestuurlijk management van groot belang is om te kunnen beschikken over een
goed en volledig afsprakenkader.
• In het eindrapport zijn vijf deeladviezen uitgewerkt. 1. Unité de doctrine: bestaande uit een
synchronisatie van de Grip-regeling en een landelijk afsprakenkader voor bovenregionale rampen en
crises. 2. De rollen van het Rijk bij rampen en crises, hierbij worden drie rollen onderscheiden:
faciliterend, richtinggevend en sturend. De laatste wordt onderverdeeld in het gebruik van de
aanwijzingsbevoegdheid en een zogenoemd niveau 'Grip Rijk'. 3. Het NCC als het rijksloket voor de
veiligheidsregio's inzake crisisbeheersing. 4. Harmonisering van de adviesstructuur voor landelijke
kennisinstituten (zoals bij infectieziekten) en de instelling van de 'vraagregisseur' bij de
veiligheidsregio's. 5. Eenduidige crisiscommunicatie: een bovenregionale crisiscommunicatiepool en
harmonisering van de regionale organisatie van crisiscommunicatie.
• Bij de uitwerking van de adviezen zijn geen nieuwe "hulpconstructies" bedacht en blijven de
bestaande structuren intact. Pragmatisch denken en handelen stond steeds centraal bij de
projectgroep. Operationele mensen, operationele diensten (alle kolommen) en bestuurders moeten op
basis van een eenduidige aanpak goed met elkaar uit de voeten kunnen.
• Aan de werkgroep is vaak de vraag gesteld hoe het precies zit met de opschaling van Grip 3 naar
Grip 4. Hierbij gaat het echter niet over een 'structuurdiscussie' maar over een cultuuraangelegenheid.
Iedere veiligheidsregio moet daar intern (burgemeesters onderling) afspraken over maken.
• De (bestuurlijke) gevoeligheden bij het opschalen van 3 naar 4 spelen veel minder bij de opschaling
van 4 naar 5. Grip 5 ontstaat wanneer twee of meer regio's gaan samenwerken bij een crisis. Ten
aanzien van coördinatie en leidinggeven is het uitgangspunt dat de voorzitter van de bronregio in de
'lead' is; natuurlijk met respectering van de bevoegdheden van de collega(s) in de effectregio(s).
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• Het is niet noodzakelijk om de unité de doctrine vast te leggen in wet- en regelgeving; bestuurlijke
afspraken kunnen in het Veiligheidsberaad (VB) worden gemaakt. De projectgroep is wel van mening
dat het gewenst is om een aantal zaken vast te leggen in het Besluit veiligheidsregio's.
• In het eindrapport geeft de projectgroep duidelijk aan waaruit de faciliterende, richtinggevende en
sturende rollen bestaan van de rijksoverheid. Aan de burgemeester blijft de beslissing voorbehouden
om een richtinggevend advies van de minister over te nemen of om – op gemotiveerde wijze – af te
wijken van het advies van de minister.
• In het hoofdstuk "Koppelvlak tussen Rijk en regio's" wordt ingegaan op zaken die (nog) niet op orde
zijn in de relatie tussen het Rijk en de veiligheidsregio's. Punten die daarbij aandacht verdienen zijn: a.
De goede positionering van het NCC tussen het rijksloket en de veiligheidsregio's. b. De positionering
van het NCC ten opzichte van de verschillende departementen.
• Om te komen tot een effectieve organisatie omtrent de adviezen van kennisdiensten, dient de vraag
vanuit de veiligheidsregio's goed 'gearticuleerd' (verhelderd/gestuurd) te worden en gekanaliseerd via
één persoon: de vraagregisseur. Dit is geen nieuwe functionaris maar een 'rol' die bijvoorbeeld
opgedragen kan worden aan de (geneeskundig) adviseur gevaarlijke stoffen (AGS/GAGS). Aan de
andere kant zullen de kennisinstituten via één frontoffice gaan adviseren aan de veiligheidsregio(s).
• Efficiënte en betrouwbare crisiscommunicatie is voor iedere bestuurder van bijzonder groot belang.
Natuurlijk is de 'kracht' van goede crisiscommunicatie dat deze dichtbij is georganiseerd: in de eigen
veiligheidsregio. Maar er kunnen zich situaties voordoen waarbij voorzitter(s) of burgemeester(s)
behoefte hebben aan expertise of capaciteit van buitenaf. De projectgroep pleit voor het instellen van
een bovenregionale crisiscommunicatiepool dat (op piketbasis) 24/7 inzetbaar is. Centrale invalshoek:
bundeling van expertise die landelijk voorhanden is.
• Ten aanzien van de uitvoeringsagenda streeft de projectgroep naar implementatie binnen 3 à 4
maanden na instemming van de ministerraad en het AB/VB.
Rijk, regio's en kennisinstituten dienen de vereiste uitvoeringsconvenanten op te stellen voor het
opnemen van (contact)gegevens in de operationele handboeken. Vervolgens kan gestart worden met
het opdoen van ervaring, opleiden en oefenen. Implementatie van de uitvoeringsagenda wordt
begroot op circa 600.000 euro, deels incidenteel, deels structureel. Tijdens het AB/VB van 31 mei a.s.
zal actuele informatie worden gepresenteerd over de implementatieagenda, de begroting evenals de
financiële dekking.
In aansluiting op zijn inleiding reageert de heer Van Mourik op de volgende opmerkingen en vragen
vanuit de vergadering.
De heer Bijl vraagt op welke wijze er is vastgesteld dat het eindrapport toepasbaar is in alle
veiligheidsregio's.
De heer Van Mourik geeft aan dat daarmee rekening is gehouden bij de (personele) samenstelling
van de projectgroepen; projectleden komen uit een dwarsdoorsnede van de Nederlandse
veiligheidsregio's. Daarnaast zal hij een rondgang maken ("roadshow") langs alle veiligheidsregio's.
De heer Berends vraagt of de projectgroep nog zal omschrijven welke afspraken er aan de basis
moeten liggen van een opschalingsbesluit Grip 3 naar Grip 4.
De heer Van Mourik geeft aan dat daartoe een aanzet is gemaakt door het benoemen van "rollen".
Daarbij is het uitgangspunt dat de burgemeester het boegbeeld blijft voor de eigen bevolking, terwijl
de voorzitter van de veiligheidsregio effectief de leiding heeft bij het bestrijden van de ramp of crisis.
De heer Rodenburg vraagt waarom alle betrokken regio's eerst Grip 4 afgekondigd moeten hebben
voordat er (gemeenschappelijk) wordt opgeschaald naar Grip 5.
De heer Van Mourik geeft aan dat het van belang is dat het besluitvormingstraject in alle regio's
tegelijkertijd en op eenduidige wijze plaatsvindt.
De heer Rodenburg vraagt waarom er met besluitvorming niet gewacht wordt op de evaluatie van de
Wet veiligheidsregio's.
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De heer Van Mourik geeft aan dat er knelpunten aan de orde zijn die nu opgelost moeten worden.
Wachten op de evaluatie en het Kamerdebat zou betekenen dat het eindrapport minstens een jaar
blijft liggen. Tal van verbeteringen zijn niet afhankelijk van een wet of een evaluatie. Bovendien dient
het eindrapport als input voor de commissie Hoekstra.
De heer Rodenburg onderstreept het belang van goede training van burgemeesters op crisissituaties.
De heer Den Oudsten geeft aan dat procedures (nog) niet goed voorzien in situaties waar
operationeel sprake is van Grip 2, maar er 'communicatief' opgeschaald zou moeten worden naar Grip
3.
De heer Tigelaar wil graag een nadere duiding over het wel of niet overgaan van specifieke
verantwoordelijkheden bij de opschaling van Grip 4 naar Grip Rijk.
De heer Van Mourik geeft aan dat de projectgroep de drie rollen van het Rijk zo helder mogelijk heeft
gepositioneerd. Wanneer het Rijk stuurt is het Rijk ook verantwoordelijk en de aard van het incident
bepaalt of er (tevens) sprake is van een Grip situatie op regionaal niveau.
De heer Tigelaar en de heer Hellegers vragen of het tempo van de implementatie niet afgestemd moet
worden op het nog te verwerven draagvlak bij kleine(re) gemeenten.
De heer Van Mourik geeft aan dat, zodra er een "GO" is vanuit de ministerraad, het sterk de voorkeur
geniet dat alle veiligheidsregio's gelijktijdig en op identieke wijze de implementatie uitrollen.
De heer Tigelaar vraagt of het eindrapport interfereert met de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's.
De heer Van Mourik verwijst naar zijn reactie op een vraag van de heer Rodenburg.
De heer Van der Laan vraagt of er een regeling moet worden ontwikkeld voor het nemen van de 'lead'
bij Grip 4. Meer dan één regio kan namelijk belang hebben bij het voeren van de regie.
De heer Van Mourik geeft aan dat het niet alleen vanwege het aspect regie (lead) nodig is om op te
schalen van Grip 3 naar Grip 4. Ook bij Grip 2 in meerdere regio’s is het van belang dat duidelijk is
welk ROT de regie voert.
Mevrouw Faber vraagt of Grip 4 niet een te zware wissel trekt op de betrokken gemeenten (in
verschillende VR's) wanneer het een, weliswaar grensoverschrijdend, kleinschalig incident betreft.
De heer Van Mourik verwijst naar zijn antwoord op de vraag van de heer Van der Laan.
De heer Scholten vraagt hoe in de veiligheidsregio's de verankering zal plaatsvinden van het
besluitvormingsproces over het eindrapport.
De heer Van Mourik licht toe dat er met de voorzitter van het directeurenoverleg veiligheidsregio's is
afgesproken dat de directeuren zich samen met de besturen van de regio's zullen inspannen ten
aanzien van draagvlak en besluitvorming in de eigen regio.
Afsluitend geeft de heer Van Mourik aan dat het eindrapport geen oplossing biedt voor alle vragen en
problemen. Maar er worden wel grote stappen voorwaarts gemaakt op basis van praktijkervaringen en
geconstateerde behoeften.
Niet alles kan opgelost worden door het ontwikkelen van 'structuren'. Gezond verstand, cultuur,
bestuurlijke verhoudingen en bestuurlijke traditie spelen evenzeer een rol van betekenis. Het nog
meer 'dichtregelen' van processen zal vooral leiden tot nieuwe "ontsnappingsroutes". Ergo, binnen de
bestuurlijke verhoudingen zal steeds gezocht moeten worden naar een balans tussen de norm en een
(inspirerend) handelingsperspectief; zowel voor bestuurders als voor operationeel betrokkenen. Juist
die laatste categorie heeft houvast nodig om een ramp of crisis resultaatgericht te bestrijden.
05. Eindrapport "Uitwerking bovenregionale samenwerking" (besluitvormend)
Aansluitend op de behandeling van agendapunt "Thematische Verdieping" vraagt de voorzitter of de
vergadering kan instemmen met het voorstel "Implementatieplan Bovenregionale Samenwerking".
Vanuit de vergadering komen de volgende reacties.
De heer Lenferink merkt op dat, met betrekking tot de sturing door het Rijk, het eindrapport niet scherp
weergeeft dat er enerzijds sprake is van een algemene kolom met een Grip opschalingstructuur en
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anderzijds de functionele kolommen die los van de Grip structuur opereren. Het eindrapport geeft ook
geen antwoord op de kwestie van conflicterende belangen tussen die twee kolommen.
De heer Aboutaleb vraagt zich af of het eindrapport het "ultieme" antwoord biedt op de praktijksituaties
(recente TNO-oefening met 4 VR's) waarbij, ondanks overleg, procedures en convenanten, nog altijd
een gemis blijkt aan eenduidige coördinatie en verantwoording.
De heer Van der Laan merkt op dat het implementatierapport/afsprakenschema nog niet besproken is
in de veiligheidsbesturen. Formeel is dat de geëigende plaats voor vaststelling. Bij het tempo van de
implementatie mag de zorgvuldigheid niet uit het oog worden verloren. Tevens wijst hij op de, in zijn
regio, al aanwezige crisiscommunicatiepool.
Mevrouw Krikke attendeert op het risico van toenemende complexiteit als gevolg van het
"dichtregelen" van allerlei processen en verantwoordelijkheden. Binnen de eigen veiligheidsregio zijn
goede afspraken te maken over de positie van en de coördinatie door de regioburgemeester. Ergo,
het eindrapport dient ruimte te bieden voor maatwerk in de eigen regio.
De heer Noordanus onderstreept het belang dat er nu voortvarend stappen worden gemaakt inzake
de harmonisatie van de kennisinfrastructuur; inclusief het thema van de omgang met milieu-informatie
in crisisland. Tevens verzoekt hij de auteurs van het eindrapport om hun notitie (nogmaals) kritisch te
bezien op elementen waarbij sprake is c.q. zou kunnen zijn van het onnodig dichtregelen van
procedures en verantwoordelijkheden.
De heer Den Oudsten onderstreept dat de voorzitters veiligheidsregio in staat moeten zijn om helder
en eenduidig doorzettingsmacht te realiseren; als dat niet lukt, is het de bijl aan de wortel van het
stelsel. Het eindrapport zou juist op dat element (nogmaals) tegen het licht gehouden moeten worden.
Portefeuillehouder Meijer memoreert de aandachtspunten en reacties die zojuist aan de orde werden
gesteld. Hij onderstreept dat de complexiteit van het thema bovenregionale samenwerking vooral
speelt bij grootschalige incidenten; thans is het woord aan de veiligheidsbesturen. In dat licht stelt de
heer Meijer voor om nu op hoofdlijnen in te stemmen met de richting die aangegeven wordt in het
eindrapport. Ook voor de ministerraad is dat een duidelijk signaal.
Vervolgens kan voor het AB/VB van 31 mei a.s. het implementatieplan geagendeerd worden. De heer
Meijer benadrukt de thans geboden urgentie; twee jaar na 'Moerdijk' mag de samenleving een
gedegen reactie verwachten van de veiligheidsinstanties op een "boven Grip 4"-crisis.
De voorzitter dankt de heer Van Mourik voor zijn gedetailleerde toelichting alsmede de projectgroep
voor de tot dusver geleverde inspanningen.
Conform de afsluitende toelichting door de portefeuillehouder stelt de voorzitter voor om:
• Op hoofdlijnen de richting te steunen die in het eindrapport wordt aangegeven.
• De veiligheidsbesturen uit te nodigen tot spoedige agendering en bespreking van het eindrapport in
de eigen veiligheidsregio.
• De projectgroep te verzoeken om te starten met het opstellen van het implementatieplan.
• Het eindrapport door te geleiden naar de ministerraad.
De voorzitter stelt vast dat de vergadering, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen en
besproken nuanceringen, kan instemmen met het voorstel.”
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2. Toelichting
a. Inleiding
Sinds 1 juni 2009 is Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) operationeel. BGC adviseert
en ondersteunt de 25 gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden op het gebied van
rampenbestrijding en crisisbeheersing. Tevens adviseert en ondersteunt BGC de Coördinerend
Functionaris. In het werkplan 2012 van BGC is opgenomen dat in 2012 BGC is geëvalueerd en
een verbeterplan gereed is ter besluitvorming. Het gaat om een klanttevredenheidsonderzoek. In
deze rapportage worden de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek weergegeven.
b. Doel
Het klanttevredenheidsonderzoek BGC is een afgesproken schakel in de cyclus van plannen,
uitvoeren, evalueren en bijstellen. We meten de waardering voor BGC en de tevredenheid van
klanten en partners, waardoor we onze plannen en de uitvoering waar mogelijk en gewenst
kunnen bijstellen. Dit doen wij door burgemeesters, gemeentesecretarissen, MOV’ers en onze
partners als brandweer, GHOR en politie te bevragen over wat zij van ons werk vinden.
c. Doelgroepen
Het klanttevredendheidsonderzoek kent twee doelgroepen:
1. klanten (de gemeenten): burgemeesters, gemeentesecretarissen, MOV’ers.
2. partners: GHOR-bureau, Bureau CCB Politie Hollands Midden, Veiligheidsbureau,
Brandweer Hollands Midden (afdelingen multi-planvorming en multi-OTO), werkgroep
MDOP, werkgroep MDOTO, werkgroep MDI, werkgroep MDRB i.o., werkgroep
Evenementen, werkgroep Communicatie, werkgroep Crisisplan, Hoofdenoverleg,
Veiligheidsdirectie.
Aan de klanten leveren wij producten en voor het ontwikkelen van deze producten hebben we
onze partners nodig.
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Het klanttevredendheidsonderzoek is gehouden van 4 mei 2012 tot 15 juni 2012. Het is de eerste
keer dat een dergelijk klanttevredenheidsonderzoek heeft plaatsgevonden. Burgemeesters,
gemeentesecretarissen, MOV’ers en onze partners hebben meegewerkt aan dit onderzoek.
d. Respons
In totaal zijn 157 respondenten uitgenodigd voor deelname aan het
klanttevredendheidsonderzoek (97 klanten en 60 partners). 54% (84) van de respondenten heeft
deelgenomen aan het onderzoek.
52% (50) van onze klanten en 57% (34) van onze partners.
e. Conclusies
Uit het klanttevredendheidsonderzoek van BGC is een aantal conclusies te trekken:
1. Onze partners waarderen BGC met een gemiddelde van 7,6. Dit is hoger dan de gemiddelde
waardering van onze klanten die ons met een gemiddelde van 6,8 waarderen.
2. Op bijna alle onderwerpen, op een onderwerp na, wordt BGC door de partners meer
gewaardeerd dan door de klanten.
3. Onze klanten waarderen het contact met BGC met het cijfer 7,7. Onze partners geven een
hogere waardering, een 7,9.
4. De samenwerking met BGC wordt door onze klanten gewaardeerd met een 7 en door onze
partners met een 7,7.
5. Onze klanten geven een voldoende (6,6) ten aanzien van het voldoen aan verwachtingen
door BGC.
6. Wat overleggen betreft, scoort de ‘gelijke inbreng van partijen’ bij alle overlegvormen het
laagst.
7. Onze klanten waarderen de door BGC gegeven informatie, adviezen en hulpmiddelen met
een voldoende (7). Onze partners waarderen dit met een 7,5.
f. Aanbevelingen en wat we er aan gaan doen
Na een bestaan van drie jaar is het mooi te constateren dat uit dit klanttevredenheidsonderzoek
een positief beeld komt. Het BGC heeft zich een positie verworven binnen de VRHM, zowel in de
richting van de 25 gemeenten als in de richting van de blauwe, witte en rode kolom. Een
gemiddelde score tussen de 7 en 7,5 stemt tot tevredenheid. Daarbij zijn de partners gemiddeld
iets meer tevreden dan de klanten.
Dat betekent niet dat achterover geleund kan worden. Niet voor niets is de versterking van de
gemeentelijke kolom ook in het lopende beleidsplan één van de vier prioriteiten, waaraan door
BGC een bijdrage geleverd wordt. Met de input uit dit klanttevredenheidsonderzoek kunnen
verbeterslagen worden gemaakt. Voor BGC zijn daarbij belangrijke thema’s:
-

het Visiedocument Oranje Kolom uit 2008 is nog steeds de basis van waaruit BGC haar
activiteiten uitvoert;
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de verwachtingen ten aanzien van BGC lopen uiteen. Dit vraagt een actief netwerk- en
relatiebeheer. Daarbij is duidelijk dat daar waar belangen of wensen uiteen lopen, niet
iedereen optimaal ondersteund kan worden. Verwachtingenmanagement wordt dan
prominent.

De respondenten hebben een aantal concrete aanbevelingen gedaan:
1. Aanbeveling verwachtingenmanagement. Luister beter naar wat gemeenten willen. Sluit meer
aan op de belevingswereld van gemeenten. Stem het aanbod en de prioriteiten af op de
behoeften van de gemeenten. Breng deze behoeften in gezamenlijk overleg voorafgaand aan
het nieuwe jaar in kaart. Wat onze partners betreft: geef meer helderheid over de rol die BGC
heeft en de diensten die BGC biedt. Werk aan bekendheid van BGC binnen de
veiligheidsregio.
2. Aanbeveling gemeentelijke praktijk. Houd in planvorming, advisering en ondersteuning
rekening met de gemeentelijke praktijk (maatwerk). Laat het bij advisering niet de mening zijn
van één gemeente.
Wat we er aan gaan doen
Bij het verwachtingenmanagement heeft BGC te maken met het ‘dienen van 25 heren’ (25
gemeenten) en soms wel met het ‘dienen van 75 heren’ (25 burgemeesters, 25
gemeentesecretarissen en 25 MOV’ers). Al deze partijen hebben soms onduidelijke en
onverenigbare verwachtingen en belangen.
Wat BGC kan doen is meer scherpte aanbrengen op haar rol. Goed aangeven wat we kunnen
doen en daar meer bekendheid aan geven. We willen een helder beeld neerzetten van wat
BGC wel kan en niet kan, doet en wil. We proberen de gemeenschappelijke deler te vinden,
waarin ruimte moet zijn voor maatwerk. We blijven in gesprek met gemeenten om de
gevolgen van regionale ontwikkelingen of nieuwe ontwikkelingen te duiden.
3. Aanbeveling overleggen. Plan overleggen meer in de regio, niet altijd in Leiden. Om gelijke
inbreng van aanwezigen te stimuleren: bevraag gemeenten die zich niet zo snel uitspreken in
overleggen. Ruim meer tijd in voor het delen van praktijkervaringen en voor discussies.
Koppel de status van afspraken terug.
Wat we er aan gaan doen
We gaan door met de lijn van het plannen van overleggen in de regio. We zoeken, vanwege
de ligging, ook de centrale plaats op. We zetten de afspraak in het MOV-overleg om
praktijkervaringen te delen voort. We blijven terugkoppelen welke afspraken we maken in de
MOV-bijeenkomst. Van de Regiegroep en het plenaire overleg gemeentesecretarissen
worden actielijsten bijgehouden.
4. Aanbeveling informatie. Bedenk wie je met de informatie wilt bereiken. Geef bij informatie aan
wat de bedoeling is (reactie verwacht? besluitvormend?). Stel een reële reactietermijn. Stel
informatie digitaal beschikbaar en houd dit actueel. Maak een kennisbank. Denk hierbij naast
diverse documenten ook aan bereikbaarheidsgegevens etc. Zorg voor heldere
communicatiemiddelen.
Wat we er aan gaan doen
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Ten aanzien van informatie zijn goede opmerkingen gemaakt. We zijn ervan bewust dat
informatiedeling en de wijze waarop dit uitgevoerd wordt blijvend aandacht verdient. We
denken ons informatieaanbod met de nieuwe website van de Veiligheidsregio Hollands
Midden te kunnen verbeteren. De website is echter maar een middel. De vraag is of onze
klanten en partners behoefte hebben aan andere communicatie-/informatiemiddelen. We
zullen de informatiebehoefte van onze klanten scherper maken.
5. Aanbeveling hulpmiddelen. Zet de productcatalogus opleiden trainen en oefenen goed in de
markt. Maak de e-learning module korter en toegankelijker.
Wat we er aan gaan doen
De implementatie van het nieuwe Regionaal Crisisplan – proces Bevolkingszorg, heeft geleid
tot een ‘afwijkend’ jaar op het gebied van opleiden trainen en oefenen. Vanaf dit najaar wordt
er, met de werkgroepleden uit een aantal gemeenten, weer hard aan getrokken. In november
2012 is een nieuwe productcatalogus aangeboden. Dit is een ‘levend’ document en wordt al
naar gelang de behoeften verder ingevuld. Per 1 september 2012 is de nieuwe versie van de
e-learning module ‘live’ gegaan.
g. Bespreking rapport MOV, Gemeentesecretarissen en Dagelijks Bestuur
Tijdens de MOV-bijeenkomst op 13 september 2012 en het plenair overleg
gemeentesecretarissen van 26 september 2012 is de rapportage van het
klanttevredenheidsonderzoek BGC besproken. Afgesproken is dat BGC met erg laag scorende
respondenten een gesprek zal voeren.
Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering van 22 november 2012 de rapportage informatief
besproken.

3. Implementatie en communicatie
In het werkoverleg van BGC worden de aanbevelingen en daaruit voortvloeiende acties
doorlopend gemonitord. De voortgang wordt gerapporteerd in de jaarlijkse
managementrapportage.
Daarnaast is BGC met een aantal respondenten nader in gesprek gegaan. De scores van deze
respondenten en eventueel gemaakte opmerkingen noodden hiertoe. BGC heeft in een
persoonlijk gesprek de mening en motivatie van deze respondenten scherper gekregen. Uit deze
gesprekken zijn geen nieuwe verbeterpunten gekomen.

4. Bijlagen
-

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek BGC, definitief, 4 september 2012.

Agendapunt A.5 AB VRHM 28-03-2013

A.5 Bijl.

Rapportage
klanttevredenheidsonderzoek BGC

Datum: 4 september 2012
Versie: definitief

Agendapunt A.5 Bijlage AB VRHM 28-03-2013

Inhoudsopgave

1.

Conclusies en aanbevelingen .....................................................................................................3
Conclusies ..............................................................................................................................3
Aanbevelingen ........................................................................................................................3
2.
Inleiding .......................................................................................................................................6
2.1.
Aanleiding ...............................................................................................................................6
2.2.
Doel.........................................................................................................................................6
2.3.
Opzet rapportage ....................................................................................................................6
3.
Opzet van het klanttevredenheidsonderzoek..............................................................................7
3.1 Doelgroep....................................................................................................................................7
3.2 Vragenlijst....................................................................................................................................7
3.3 Respons ......................................................................................................................................7
4.
Resultaten klanten.......................................................................................................................9
4.1 Inleiding .......................................................................................................................................9
4.2 Contact met BGC ........................................................................................................................9
4.3 Samenwerking met BGC...........................................................................................................12
4.4 Overleg met BGC ......................................................................................................................14
4.5 Informatie van BGC...................................................................................................................16
4.6 Verbeterpunten voor BGC.........................................................................................................18
5.
Resultaten partners ...................................................................................................................20
5.1 Inleiding .....................................................................................................................................20
5.2 Contact met BGC ......................................................................................................................20
5.3 Samenwerking met BGC...........................................................................................................22
5.4 Overleg met BGC ......................................................................................................................22
5.5 Informatie van BGC...................................................................................................................27
5.6 Verbeterpunten voor BGC.........................................................................................................29
Bijlage 1 Overzicht resultaten ................................................................................................................30
Bijlage 2 Vragenlijst klanten ...................................................................................................................32
Bijlage 3 Vragenlijst partners .................................................................................................................38
1.1.
1.2.

Agendapunt A.5 Bijlage AB VRHM 28-03-2013

1. Conclusies en aanbevelingen
1.1.

Conclusies

Uit het klanttevredenheidsonderzoek van BGC is een aantal conclusies te trekken.
Conclusies:
1.

Onze partners waarderen BGC met een gemiddelde van 7,6. Dit is hoger dan de gemiddelde
waardering van onze klanten die ons met een gemiddelde van 6,8 waarderen.

2.

Op bijna alle onderwerpen, op een onderwerp na, wordt BGC door de partners meer gewaardeerd dan
door de klanten.

3.

Onze klanten waarderen het contact met BGC met het cijfer 7,7. Onze partners geven een hogere
waardering, een 7,9.

4.

De samenwerking met BGC wordt door onze klanten gewaardeerd met een 7 en door onze partners met
een 7,7.

5.

Onze klanten geven een voldoende (6,6) ten aanzien van het voldoen aan verwachtingen door BGC.

6.

Wat overleggen betreft, scoort de ‘gelijke inbreng van partijen’ bij alle overlegvormen het laagst.

7.

Onze klanten waarderen de door BGC gegeven informatie, adviezen en hulpmiddelen met een
voldoende (7). Onze partners waarderen dit met een 7,5.

1.2.

Aanbevelingen

Na een bestaan van drie jaar is het mooi te constateren dat uit dit klanttevredenheidsonderzoek een positief
beeld komt. Het BGC heeft zich een positie verworven binnen de VRHM, zowel in de richting van de 25
gemeenten als in de richting van de blauwe, witte en rode kolom. Een gemiddelde score tussen de 7 en 7,5
stemt tot tevredenheid. Daarbij zijn de partners gemiddeld iets meer tevreden dan de klanten.
Dat betekent niet dat achterover geleund kan worden. Niet voor niets is de versterking van de gemeentelijke
kolom ook in het lopende beleidsplan één van de vier prioriteiten, waaraan door BGC een bijdrage geleverd
wordt. Met de input uit dit klanttevredenheidsonderzoek kunnen verbeterslagen worden gemaakt. Voor BGC
zijn daarbij belangrijke thema’s:
-

het Visiedocument Oranje Kolom uit 2008 is nog steeds de basis van waaruit BGC haar activiteiten
uitvoert;
de verwachtingen ten aanzien van BGC lopen uiteen. Dit vraagt een actief netwerk- en relatiebeheer.
Daarbij is duidelijk dat daar waar belangen of wensen uiteen lopen, niet iedereen optimaal ondersteund
kan worden. Verwachtingenmanagement wordt dan prominent.
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De respondenten hebben een aantal concrete aanbevelingen gedaan:
1.

2.

Aanbeveling verwachtingenmanagement. Luister beter naar wat gemeenten willen. Sluit meer aan op de
belevingswereld van gemeenten. Stem het aanbod en de prioriteiten af op de behoeften van de
gemeenten. Breng deze behoeften in gezamenlijk overleg voorafgaand aan het nieuwe jaar in kaart.
Wat onze partners betreft: geef meer helderheid over de rol die BGC heeft en de diensten die BGC
biedt. Werk aan bekendheid van BGC binnen de veiligheidsregio.
Aanbeveling gemeentelijke praktijk. Houd in planvorming, advisering en ondersteuning rekening met de
gemeentelijke praktijk (maatwerk). Laat het bij advisering niet de mening zijn van één gemeente.
Wat we er aan gaan doen
Bij het verwachtingenmanagement heeft BGC te maken met het ‘dienen van 25 heren’ (25 gemeenten)
en soms wel met het ‘dienen van 75 heren’ (25 burgemeesters, 25 gemeentesecretarissen en 25
MOV’ers). Al deze partijen hebben soms onduidelijke en onverenigbare verwachtingen en belangen.
Wat BGC kan doen is meer scherpte aanbrengen op haar rol. Goed aangeven wat we kunnen doen en
daar meer bekendheid aan geven. We willen een helder beeld neerzetten van wat BGC wel kan en niet
kan, doet en wil. We proberen de gemeenschappelijke deler te vinden, waarin ruimte moet zijn voor
maatwerk. We blijven in gesprek met gemeenten om de gevolgen van regionale ontwikkelingen of
nieuwe ontwikkelingen te duiden.

3.

Aanbeveling overleggen. Plan overleggen meer in de regio, niet altijd in Leiden. Om gelijke inbreng van
aanwezigen te stimuleren: bevraag gemeenten die zich niet zo snel uitspreken in overleggen. Ruim
meer tijd in voor het delen van praktijkervaringen en voor discussies. Koppel de status van afspraken
terug.
Wat we er aan gaan doen
We gaan door met de lijn van het plannen van overleggen in de regio. We zoeken, vanwege de ligging,
ook de centrale plaats op. We zetten de afspraak in het MOV-overleg om praktijkervaringen te delen
voort. Vooralsnog vinden geen wijzigingen in de vergaderopzet plaats.
We blijven terugkoppelen welke afspraken we maken in de MOV-bijeenkomst. Van de Klankbordgroep,
Regiegroep en het plenaire overleg gemeentesecretarissen worden actielijsten bijgehouden.

4.

Aanbeveling informatie. Bedenk wie je met de informatie wilt bereiken. Geef bij informatie aan wat de
bedoeling is (reactie verwacht? besluitvormend?). Stel een reële reactietermijn. Stel informatie digitaal
beschikbaar en houd dit actueel. Maak een kennisbank. Denk hierbij naast diverse documenten ook aan
bereikbaarheidsgegevens etc. Zorg voor heldere communicatiemiddelen.
Wat we er aan gaan doen
Ten aanzien van informatie zijn goede opmerkingen gemaakt. We zijn ervan bewust dat informatiedeling
en de wijze waarop dit uitgevoerd wordt blijvend aandacht verdient. We denken ons informatieaanbod
met de nieuwe website van de Veiligheidsregio Hollands Midden, die eind 2012 in de lucht gaat, te
kunnen verbeteren. De website is echter maar een middel. De vraag is of onze klanten en partners
behoefte hebben aan andere communicatie-/informatiemiddelen. We zullen de informatiebehoefte van
onze klanten scherper maken.

5.

Aanbeveling hulpmiddelen. Zet de productcatalogus opleiden trainen en oefenen goed in de markt.
Maak de e-learning module korter en toegankelijker.
Wat we er aan gaan doen
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De implementatie van het nieuwe Regionaal Crisisplan – proces Bevolkingszorg, heeft geleid tot een
‘afwijkend’ jaar op het gebied van opleiden trainen en oefenen. Vanaf dit najaar wordt er, met de
werkgroepleden uit een aantal gemeenten, weer hard aan getrokken. Momenteel wordt gewerkt aan de
productcatalogus najaar 2012 – juli 2013. Per 1 september 2012 is de nieuwe versie van de e-learning
module ‘live’ gegaan.
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2. Inleiding
2.1.

Aanleiding

Sinds 1 juni 2009 is Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) operationeel. BGC adviseert en
ondersteunt de 25 gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden op het gebied van rampenbestrijding
en crisisbeheersing. Tevens adviseert en ondersteunt BGC de Coördinerend Functionaris. In het werkplan
2012 van BGC is opgenomen dat in 2012 BGC is geëvalueerd en een verbeterplan gereed is ter
besluitvorming. Het gaat om een klanttevredenheidsonderzoek. In deze rapportage worden de resultaten
van het klanttevredenheidsonderzoek weergegeven.

2.2.

Doel

Het klanttevredenheidsonderzoek BGC is een afgesproken schakel in de cyclus van plannen, uitvoeren,
evalueren en bijstellen. We meten de waardering voor BGC en de tevredenheid van klanten en partners,
waardoor we onze plannen en de uitvoering waar mogelijk en gewenst kunnen bijstellen. Dit doen wij door
burgemeesters, gemeentesecretarissen, MOV’ers en onze partners als brandweer, GHOR en politie te
bevragen over wat zij van ons werk vinden.

2.3.

Opzet rapportage

In het voorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 1, zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen. In hoofdstuk 3
wordt de opzet van het onderzoek beschreven. Hoofdstukken 4 en 5 geven respectievelijk de resultaten van
onze klanten en partners weer. De rapportage wordt afgesloten met een overzicht van alle resultaten van
onze klanten en partners en de vragenlijsten die als bijlagen zijn opgenomen.
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3. Opzet van het klanttevredenheidsonderzoek
3.1

Doelgroep

Het klanttevredenheidsonderzoek kent twee doelgroepen:
1.
2.

klanten (de gemeenten): burgemeesters, gemeentesecretarissen, MOV’ers.
partners: GHOR-bureau, Bureau CCB Politie Hollands Midden, Veiligheidsbureau, Brandweer
Hollands Midden (afdelingen multi-planvorming en multi-OTO), werkgroep MDOP, werkgroep
MDOTO, werkgroep MDI, werkgroep MDRB, werkgroep Evenementen, werkgroep Communicatie,
werkgroep Crisisplan, Hoofdenoverleg, Veiligheidsdirectie.

Aan de klanten leveren wij producten en voor het ontwikkelen van deze producten hebben we onze partners
nodig.
Het klanttevredenheidsonderzoek is gehouden van 4 mei 2012 tot 15 juni 2012. Het is de eerste keer dat
een dergelijk onderzoek heeft plaatsgevonden. Burgemeesters, gemeentesecretarissen, MOV’ers en onze
partners hebben meegewerkt aan dit onderzoek.

3.2

Vragenlijst

De webbased vragenlijst voor onze klanten bestaat uit 33 vragen (11 open vragen en 22 gesloten vragen).
De webbased vragenlijst voor onze partners bestaat uit 28 vragen (10 open vragen en 18 gesloten vragen).
Een aantal vragen die wij aan onze klanten hebben gesteld, waren niet van toepassing op onze partners.
Bijvoorbeeld vragen over hoe het plenair overleg gemeentesecretarissen wordt ervaren.
Om de respondenten uit te nodigen de vragenlijst in te vullen, is een e-mail gestuurd met daarin de link naar
de webbased vragenlijsten. Bij een aantal onderwerpen is de mogelijkheid gegeven in een open vraag
opmerkingen en suggesties ter verbetering aan te geven. Op deze manier wordt inzicht verkregen in
suggesties en maatregelen per onderwerp. De vragenlijsten zijn niet anoniem ingevuld. Hierdoor wordt de
mogelijkheid gecreëerd om in een persoonlijk gesprek de mening van de respondent beter te leren kennen.

3.3

Respons

Het klanttevredenheidsonderzoek is gehouden van 4 mei 2012 tot 15 juni 2012. Op 5 juni is aan alle
personen in de doelgroep een herinnering gestuurd voor deelname aan het onderzoek.
In totaal zijn 157 respondenten uitgenodigd voor deelname aan het klanttevredendheidsonderzoek
(97 klanten en 60 partners). 54% (84) van de respondenten heeft deelgenomen aan het onderzoek.
52% (50) van onze klanten en 57% (34) van onze partners.
Respondent
Klanten

1

Uitgenodigd

Aantal respons

97

29 MOV’ers, 14 gemeentesecretarissen en 7 burgemeesters.
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1

50

% respons
52%

Partners
Totaal

60

34

57%

157

84

54%

Agendapunt A.5 Bijlage AB VRHM 28-03-2013

4. Resultaten klanten
4.1

Inleiding

De volgende onderwerpen zijn in het onderzoek onder klanten opgenomen:
• Contact met BGC (paragraaf 4.2)
• Samenwerking met BGC (paragraaf 4.3)
• Overleg met BGC (paragraaf 4.4)
• Informatie van BGC (paragraaf 4.5)
• Verbeterpunten voor BGC (paragraaf 4.6)
In paragraaf ‘Samenwerking met BGC’ komt tevens aan bod in hoeverre BGC aan de verwachtingen
voldoet. In paragraaf ‘Overleg met BGC’ komen diverse overleggen als het plenaire overleg
gemeentesecretarissen, de regiegroep gemeentesecretarissen en de MOV-bijeenkomsten aan bod. Het
onderwerp ‘Informatie van BGC’ wordt uitgesplitst in informatie, adviezen, hulpmiddelen en website.
Respondenten konden per onderwerp een opmerking of suggestie ter verbetering geven. In de
desbetreffende paragrafen zijn deze opmerkingen en suggesties opgenomen. In de laatste paragraaf zijn de
door de respondenten gegeven algemene opmerkingen en suggesties ter verbetering opgenomen.

4.2

Contact met BGC

30 respondenten van de onderzoeksgroep klanten heeft in de afgelopen maanden, anders dan in overleg,
contact gehad met BGC.

Telefonische bereikbaarheid
Antwoord

Totaal

5

2

7%

6

1

3%

7

4

13 %

8

18

60 %

9

3

10 %

NVT

2

7%

Totaal aantal respondenten: 30

% van antwoorden

0%

20%

40%

%

60%

80%

De telefonische bereikbaarheid van BGC wordt door 28 respondenten gewaardeerd met een gemiddelde
van 7,7. 86% van de respondenten waardeert de telefonische bereikbaarheid van BGC met een 6 of hoger.
Opvallend is dat 2 respondenten de telefonische bereikbaarheid waarderen met een 5.
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Afhandelen vraag inhoudelijk
Antwoord

Totaal

4

1

3%

5

0

0%

6

2

7%

7

10

33 %

8

14

47 %

9

2

7%

NVT

1

3%

Totaal aantal respondenten: 30

% van antwoorden

0%

20%

40%

%

60%

80%

Het afhandelen van een vraag inhoudelijk wordt door 29 respondenten gewaardeerd met een gemiddelde
van 7,4. 94% van de respondenten geeft als gemiddelde waardering voor het afhandelen van een vraag
inhoudelijk een 6 of hoger. Opvallend is dat een van de respondenten het afhandelen van een vraag
inhoudelijk waardeert met een 4.

Afhandelen vraag binnen acceptabele tijd
Antwoord

Totaal

5

2

7%

6

0

0%

7

9

30 %

8

15

50 %

9

3

10 %

NVT

1

3%

Totaal aantal respondenten: 30

% van antwoorden

0%

20%

40%

%

60%

80%

Het afhandelen van een vraag binnen een acceptabele tijd wordt door 29 respondenten gewaardeerd met
een gemiddelde van 7,6. 90% van de respondenten geeft als gemiddelde waardering voor het afhandelen
van een vraag binnen een acceptabele tijd een 6 of hoger. Opvallend is dat twee respondenten het
afhandelen van een vraag binnen een acceptabele tijd waarderen met een 5.

Behandeling met beleefdheid en respect
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Antwoord

Totaal

% van antwoorden

7

3

10 %

8

17

57 %

9

9

30 %

NVT

1

3%

Totaal aantal respondenten: 30

0%

20%

40%

%

60%

80%

De behandeling met beleefdheid en respect wordt door 29 respondenten gewaardeerd met een gemiddelde
van 8,2.

Contact met BGC
Op de vraag ‘als u het contact met BGC een cijfer zou mogen geven, welk cijfer zou u dan geven op een
schaal van 1 tot en met 10?’, geven de respondenten een gemiddeld cijfer van 7,7.

4.3

Samenwerking met BGC

Onderwerp
Samenwerking met BGC
Voldoen aan verwachtingen

Gemiddelde cijfer
7
6,6

Laagste cijfer
3
1

Hoogste cijfer
9
9

49 respondenten geven de samenwerking met BGC gemiddeld een 7. Drie respondenten waarderen de
samenwerking met een 3, 4 en 5.
In de enquête is gevraagd of BGC aan de verwachtingen van de respondenten voldoet. De respondenten
konden hiervoor een cijfer geven van 1 t/m 10. 44 respondenten geven gemiddeld een 6,6. Vijf
respondenten gaven voor het voldoen aan de verwachtingen, een onvoldoende (1, 4 of 5).
De respondenten geven de volgende aanvullingen opmerkingen ten aanzien van de samenwerking met en
hun verwachtingen van BGC:
•
•
•

•
•
•
•

Over het algemeen een prettige samenwerking.
BGC pakt veel zaken op en had last van onderbezetting. De verwachting is dat dit de aankomende tijd
beter zal gaan.
Vraag niet teveel input (= capaciteit) van de gemeenten. Luister beter naar wat gemeenten willen. BGC
moet gemeenten faciliteren, maar heeft te veel een eigen visie die uitgevoerd wordt. Het lijkt alsof BGC
niet voor of namens de gemeenten werkt, maar haar eigen koers vaart.
Aanbod / prioriteiten afstemmen op de behoefte van de gemeenten (in gezamenlijk overleg voorafgaand
aan het nieuwe jaar).
Goed dat BGC de centrale functie in Hollands Midden oppakt en initiatieven neemt.
Verwacht was dat BGC meer concrete producten op zou leveren ter bevordering van de samenwerking
van gemeenten.
(Nog) meer initiatief op het gebied van samenwerkings- of gezamenlijke activiteiten.

Agendapunt A.5 Bijlage AB VRHM 28-03-2013

•
•
•
•
•
•
•
•

Meer regie/visievorming om uniformiteit en kwaliteitsborging als geheel (regio en gemeenten samen) te
realiseren.
Zaken worden opgepakt. Doorlooptijd wil wel eens lang zijn. Dit hangt wellicht samen met de beperkte
omvang van BGC. Verwachtingen moeten bijgesteld worden.
BGC is soms een roepende in de woestijn en afhankelijk van 25 koningen in één rijk.
Meer communicatie.
Bij de start is aan de verwachtingen voldaan. De uitdaging is kostenbewust zijn en beseffen dat de
gemeenten in financiële nood zitten.
Duidelijker op de voorgrond treden. PR mag beter en de dienstverlening moet klantgerichter.
Ambitie en betrokkenheid is voldoende aanwezig. Nu investeren in de onderlinge afstemming
(verwachtingenmanagement).
Pas op voor het ‘overorganiseren’ van de rampenbestrijding/crisisbeheersing. In de plannen wordt soms
onvoldoende rekening gehouden met de gemeentelijke praktijk.
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4.4

Overleg met BGC

In de enquête is gevraagd hoe vaak men overleg heeft met BGC. Bij overleg kan gedacht worden aan het
plenair overleg gemeentesecretarissen, MOV-bijeenkomsten etc. 16 respondenten geven aan maandelijks
overleg te hebben met BGC. 10 respondenten hebben vier keer per jaar overleg met BGC. 2 respondenten
hebben wekelijks overleg met BGC, 5 respondenten tweewekelijks,
4 respondenten een tot drie keer per jaar en 10 respondenten geven aan in het geheel geen overleg met
BGC te hebben.
De respondenten hebben een aantal opmerkingen en suggesties ter verbetering van het overleg met BGC:
•
•
•
•
•

Vooraf toesturen vergaderstukken en presentaties.
Betere terugkoppeling van de door de gemeenten ingebrachte informatie.
Meer de regio in; houdt niet altijd overleg in Leiden.
Meer gelijke inbreng tijdens overleggen; bevraag de gemeenten die zich niet zo snel uitspreken.
Vergaderingen kunnen soms korter.

Plenair overleg gemeentesecretarissen
Onderwerp
Sfeer
Efficiënt vergaderen
Gelijke inbreng van partijen
Gelegenheid voor stellen van vragen
Nakomen afspraken door BGC

Gemiddelde cijfer
7,8
7,3
6,4
7,9
8,5

Laagste cijfer
7
6
4
6
6

Hoogste cijfer
8
8
8
9
9

Het plenair overleg gemeentesecretarissen wordt door 15 respondenten gewaardeerd met een gemiddelde
van 7,6. Ten aanzien van ‘gelijke inbreng van partijen’ valt op dat dit onderwerp een aantal maal
gewaardeerd is met een 4.

Regiegroep gemeentesecretarissen
Vier respondenten hebben hun mening gegeven over de regiegroep gemeentesecretarissen. Gemiddeld
genomen geven zij een 8 voor dit overleg.

MOV-bijeenkomsten
Onderwerp
Sfeer
Efficiënt vergaderen
Gelijke inbreng van partijen
Gelegenheid voor stellen van vragen
Nakomen afspraken door BGC

Gemiddelde cijfer
7,8
6,8
6,7
7,5
7,3
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Laagste cijfer
7
5
4
6
5

Hoogste cijfer
10
8
8
9
8

De MOV-bijeenkomsten worden door 27 respondenten gewaardeerd met een gemiddelde van 7,2. Ten
aanzien van de ‘gelijke inbreng van partijen’ valt op dat dit onderwerp vijf aantal maal gewaardeerd is met
een 4. Opgemerkt wordt dat de MOV-bijeenkomsten nuttig zijn en dat het een goede zaak is dat BGC deze
bijeenkomsten faciliteert. Het lijkt echter soms een ‘feestje’ van BGC waarin zij haar standpunten ventileert.
Wellicht kan er meer ruimte voor praktijkervaringen, discussies etc. worden ingeruimd.
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4.5

Informatie van BGC

Informatie
41 respondenten geven aan in de afgelopen 12 maanden informatie ontvangen te hebben van BGC. Hierbij
kan gedacht worden aan plannen, piketroosters, adreslijsten, vergaderverslagen of schriftelijke afspraken.
Onderwerp
Beschikbaarheid van de informatie
Actualiteit van de informatie
Duidelijkheid van de informatie

Gemiddelde cijfer
7,1
7,2
7

Laagste cijfer
2
5
1

Hoogste cijfer
9
9
9

De respondenten waarderen de informatie met een gemiddeld cijfer van 7,1. De duidelijkheid van de
informatie wordt het minst gewaardeerd. Ten aanzien van de ‘beschikbaarheid van de informatie’ en de
‘duidelijkheid van de informatie’ valt op dat deze onderwerpen een aantal maal gewaardeerd zijn met een 2
en een 1.
De respondenten hebben een aantal opmerkingen en suggesties ter verbetering van de informatie van BGC:
-

Informatie en ondersteuning zijn niet altijd van een hoogwaardig kwaliteitsniveau.
Informatie kan compacter en overzichtelijker.
Stuur minder mail. Minder e-mails met uitgebreide documenten, meer samenvattingen.
Stem de uitgaande informatie vanuit de diverse BGC-medewerkers richting gemeenten op elkaar af.
Spreiding is gewenst.
Soms is niet duidelijk wat wordt verwacht dat met de informatie gedaan wordt en wordt er geen (reële)
reactietermijn gegeven.
De status van de informatie (opiniërend, besluitvormend, etc.) is niet altijd duidelijk.
Informatie moet digitaal beschikbaar gesteld worden via de website, waardoor het steeds actueel is.
Documenten op de website moeten daarvoor wel beter bijgewerkt worden.
Meeste informatie komt via vergaderstukken en niet vanuit BGC.
Er kan een grote verbeterslag worden gemaakt met de website. BGC zou een databank kunnen creëren
waar alle informatie beschikbaar is. Ook kan er actuele informatie op de website worden geplaatst,
bijvoorbeeld informatie omtrent de systeemtest.

Adviezen
24 respondenten geven aan in de afgelopen 12 maanden één of meer adviezen ontvangen te hebben van
BGC. De andere respondenten (21) hebben geen adviezen ontvangen. De respondenten waarderen de
adviezen met een gemiddeld cijfer van 7,1. De bruikbaarheid van de adviezen, de duidelijkheid, de
volledigheid en de deskundigheid in de advisering worden allemaal op gelijke wijze gewaardeerd (7,1),
waarbij de laagste waardering een 5 is en de hoogste waardering een 8.
De respondenten hebben een aantal opmerkingen en suggesties ter verbetering van de adviezen van BGC:
-

Het is te vaak de mening van één gemeente. Het advies is daardoor lang niet altijd toepasbaar en
bruikbaar voor de rest.
Het inzicht in de gemeentelijke processen kan beter.
Goede advisering.
De advisering rondom NCV was rommelig.
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-

Meer maatwerk in de advisering. Er worden te vaak algemeenheden aangehaald.
Houd de gemeentelijke praktijk in het oog.

33 respondenten geven aan dat BGC hen in hun voorbereiding op rampen en crises in de afgelopen 12
maanden ondersteund heeft. De mate waarin de ondersteuning door BGC tegemoet komt aan de wensen en
behoeften van de respondenten, wordt gewaardeerd met een 7. Aan de deskundigheid in de ondersteuning
wordt het cijfer 7,4 gegeven.
Ook ten aanzien van de ondersteuning door BGC zijn door de respondenten een aantal opmerkingen
gegeven:
-

In het kader van het lokale opleidingstraject, was gehoopt dat BGC meer een regierol op zich zou
kunnen nemen, zodat andere gemeenten ook zouden kunnen aansluiten. Nu is het een
(inter)gemeentelijk traject geworden.
Meer maatwerk m.b.t. trainingen en vooral ook oefeningen. Meer mogelijkheden tot gezamenlijk
oefenen. BGC kan dit vanuit haar rol coördineren en begeleiden.
Ondersteunen is beter dan een belerende opstelling.
Houd de gemeentelijke praktijk in het oog.

Hulpmiddelen
Naast informatie en adviezen is in de enquête gevraagd of BGC één of meer hulpmiddelen ter beschikking
stelt. Bij hulpmiddelen valt te denken aan de piketlijst MOV, de productcatalogus opleiden trainen en
oefenen en de e-learning module rampenbestrijding/crisisbeheersing.
36 respondenten geven aan één of meer hulpmiddelen van BGC ontvangen te hebben;
8 respondenten krijgen geen hulpmiddelen aangeboden.
De ‘piketlijst MOV’ wordt door de respondenten gewaardeerd met een gemiddelde van 8. De
‘productcatalogus opleiden trainen en oefenen’ wordt gewaardeerd met een 6,9. De waardering voor de
‘productcatalogus opleiden trainen en oefenen’ kent minste waardering (cijfer 1) en de hoogste (cijfer 10). De
waardering voor dit hulpmiddel loopt uiteen. De ‘e-learning module rampenbestrijding / crisisbeheersing’
wordt door de respondenten gewaardeerd met een 6,9. Ook bij dit hulpmiddel loopt de waardering uiteen.
Het laagst toegekende cijfer is een 1; het hoogst toegekende cijfer is een 10.
De respondenten hebben een aantal opmerkingen en suggesties ter verbetering van de hulpmiddelen:
-

-

De productcatalogus opleiden trainen en oefenen is een belangrijk instrument, maar staat niet goed in
de markt. Gemeenten kiezen (weer) hun eigen route en dat is geen gewenste ontwikkeling.
De productcatalogus opleiden trainen en oefenen voor 2012 is nog niet beschikbaar.
De productcatalogus opleiden trainen en oefenen moet meer maatwerk leveren. Naast trainingen ook
gezamenlijke oefeningen realiseren.
Aanpassen aan de verschillen in opleiding bij medewerkers.
Op het gebied van opleiden trainen en oefenen kan meer uniformiteit en kwaliteitsborging gerealiseerd
worden.
De e-learning module is incompleet zonder basisdagcursus. Veranderingen hierin sneller doorvoeren
(nu nog oude structuur). De module heeft een beperkt leerrendement.
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-

Voor beginners de e-learning module korter en toegankelijker maken. Voor de medewerkers is het nu
teveel informatie.
De e-learning module is niet altijd gebruiksvriendelijk.

-

Smoelenboek burgemeesters en gemeentesecretarissen.

Website
De website van de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt door 19 respondenten maandelijks bezocht. 14
respondenten bezoeken de website enkele keren per jaar, 6 respondenten bezoeken de website wekelijks
en 5 respondenten bezoeken de website in het geheel niet.
Op de website van de Veiligheidsregio Hollands Midden is ook informatie van BGC te vinden.
8 respondenten geven aan enkele keren per jaar deze informatie van BGC te bekijken.
13 respondenten bekijken de informatie van BGC op de website van de veiligheidsregio maandelijks,
1 respondent wekelijks en 3 respondenten bezoekt het BGC-deel op de website van de veiligheidsregio in
het geheel niet.
Gemiddeld genomen geven de respondenten een 6,1 voor de informatie van BGC op de website van de
veiligheidsregio.
•
•
•

de bereikbaarheid van de informatie van BGC op de website wordt gewaardeerd met een 5,8
de volledigheid van de informatie van BGC op de website wordt gewaardeerd met een 6,3
de leesbaarheid van de informatie van BGC op de website wordt gewaardeerd met een 5,9

De respondenten hebben een aantal opmerkingen en suggesties ter verbetering van de informatie van BGC
op de website van de veiligheidsregio:
-

4.6

Houd informatie actueel.
Plaats documenten gelijk op de website en houd ze actueel.
Informatie staat vaak wel op de website, maar je moet er echt naar zoeken. Indeling van de informatie
lijkt onlogisch en ongeordend.
Er kan meer uit de website gehaald worden, door bijvoorbeeld een kennisbank in te richten.
De website is niet gebruiksvriendelijk.
De toegezegde informatie is op de website te vinden en is volledig.
Zet meer informatie op de website (namen, personen, functies, taken, rollen, bereikbaarheidsgegevens
etc.) en zorg voor meer overzicht.

Verbeterpunten voor BGC

De respondenten hebben een aantal opmerkingen en verbeterpunten voor BGC gegeven:
•
•
•

Minder inhuur van externen voor allerlei activiteiten: eigen expertise benutten.
Faciliteer gemeenten meer en vraag daarbij zo min mogelijk inzet van gemeenten. Wees ervan
verzekerd dat wat het BGC doet, ook is wat de gemeenten van BGC wil.
Er gebeuren veel goede dingen, maar er moet meer aangesloten worden op de belevingswereld van
gemeenten. BGC zijn WIJ – de gemeenten, zo zou het moeten voelen.
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•
•
•

Soms lijkt vanuit BGC aangestuurd te worden op een meer regionale insteek dan een aantal gemeenten
wil. Het hebben van een eigen opvatting is goed, maar leg dit op tafel als discussiepunt.
Bepaal het aanbod van BGC in onderling overleg met de gemeenten en stem af op de klant.
Het BGC is sinds de start constant bezig met kwaliteitsverbetering binnen de organisatie van
crisisbeheersing. Ga zo door! BGC is goed bezig.
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5. Resultaten partners
5.1

Inleiding

De volgende onderwerpen zijn in het onderzoek onder partners opgenomen:
• Contact met BGC (paragraaf 5.2)
• Samenwerking met BGC (paragraaf 5.3)
• Overleg met BGC (paragraaf 5.4)
• Informatie van BGC (paragraaf 5.5)
• Verbeterpunten voor BGC (paragraaf 5.6)
Het onderwerp ‘Informatie van BGC’ wordt uitgesplitst in informatie, adviezen, hulpmiddelen en website.
Respondenten konden per onderwerp een opmerking of suggestie ter verbetering geven. In de
desbetreffende paragrafen zijn deze opmerkingen en suggesties opgenomen. In de laatste paragraaf zijn de
door de respondenten gegeven algemene opmerkingen en suggesties ter verbetering opgenomen.

5.2

Contact met BGC

24 respondenten van de onderzoeksgroep partners heeft in de afgelopen maanden, anders dan in overleg,
contact gehad met BGC.

Telefonische bereikbaarheid
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De telefonische bereikbaarheid van BGC wordt door 24 respondenten gewaardeerd met een gemiddelde
van 7,9.

Agendapunt A.5 Bijlage AB VRHM 28-03-2013

Afhandelen vraag inhoudelijk
Antwoord

Totaal

5

1

4%

6

2

8%

7

6

25 %

8

10

42 %

9

4

17 %

1

4%

NVT

Totaal aantal respondenten: 24

% van antwoorden

0%

20%

40%

%

60%

80%

Het afhandelen van een vraag inhoudelijk wordt door 24 respondenten gewaardeerd met een gemiddelde
van 7,6. 92% van de respondenten geeft als gemiddelde waardering voor het afhandelen van een vraag
inhoudelijk een 6 of hoger.

Afhandelen vraag binnen acceptabele tijd
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Het afhandelen van een vraag binnen een acceptabele tijd wordt door 24 respondenten gewaardeerd met
een gemiddelde van 7,5. 84% van de respondenten geeft als gemiddelde waardering voor het afhandelen
van een vraag binnen een acceptabele tijd een 6 of hoger. Opvallend is dat een van de respondenten het
afhandelen van een vraag binnen een acceptabele tijd waardeert met een 3.
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Behandeling met beleefdheid en respect
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De behandeling met beleefdheid en respect wordt door 24 respondenten gewaardeerd met een gemiddelde
van 8,3.

Contact met BGC
Op de vraag ‘als u het contact met BGC een cijfer zou mogen geven, welk cijfer zou u dan geven op een
schaal van 1 tot en met 10?’, geven de respondenten een gemiddeld cijfer van 7,9.

5.3

Samenwerking met BGC

In de enquête is gevraagd naar de samenwerking met BGC. Op de vraag ‘als u de samenwerking met BGC
een cijfer zou mogen geven, welk cijfer zou u dan geven op een schaal van 1 tot en met 10?’, geven de
respondenten (34) een gemiddeld cijfer van 7,7. Opvallend is dat een van de respondenten de
samenwerking met BGC waardeert met een 4. Een van de respondenten merkt op dat hij de samenwerking
prima vindt, direct of indirect.

5.4

Overleg met BGC

In de enquête is gevraagd hoe vaak men overleg heeft met BGC. Bij overleg kan gedacht worden aan
multidisciplinaire werkgroepen, bilaterale overleggen etc. 10 respondenten geven aan tweewekelijks overleg
te hebben met BGC. 10 andere respondenten hebben maandelijks overleg met BGC. 8 respondenten
hebben wekelijks overleg met BGC, 2 respondenten vier keer per jaar, 1 respondent een tot drie keer per
jaar en 3 respondenten geven aan in het geheel geen overleg met BGC te hebben.
De respondenten hebben een aantal opmerkingen en suggesties ter verbetering van het overleg met BGC:
•
•
•

Volle agenda’s zorgen er vaak voor dat er onvoldoende kennisuitwisseling is buiten vaste werkgroepen.
Daadkracht. Veel onderwerpen worden uitgesteld tot een volgend overleg, ook worden niet altijd knopen
doorgehakt.
Koppel de status van afspraken terug. Doe melding van het niet doorgaan van een overleg en het
uitblijven van stukken.
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Rol BGC in multidisciplinaire overleggen
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De rol van BGC in overleggen van multidisciplinaire werkgroepen wordt door 29 respondenten gewaardeerd
met een gemiddelde van 7,7. Opvallend is dat 10% van de respondenten de rol van BGC in overleggen van
multidisciplinaire werkgroepen met een 5 waardeert.

Nakomen afspraken door BGC in multidisciplinaire werkgroepen
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Het nakomen van afspraken door BGC in multidisciplinaire werkgroepen wordt door 28 respondenten
gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 7,8. 85% van de respondenten waardeert het nakomen van
afspraken door BGC in multidisicplinaire werkgroepen met een 6 of hogere. Opvallend is dat 2 respondenten
het nakomen van afspraken door BGC in multidisciplinaire werkgroepen waarderen met een 4 en een 5.
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Rol BGC in bilaterale overleggen
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De rol van BGC in bilaterale overleggen 26 respondenten gewaardeerd met een gemiddelde van 7,2. Een
van de respondenten waardeert de rol van BGC in bilaterale overleggen met een 4.

Nakomen afspraken door BGC in bilaterale overleggen
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Het nakomen van afspraken door BGC in bilaterale overleggen wordt door 28 respondenten gewaardeerd
met een gemiddeld cijfer van 7. 78% van de respondenten waardeert het nakomen van afspraken door BGC
in bilaterale overleggen met een 6 of hoger. Opvallend is dat een respondent het nakomen van afspraken
door BGC in bilaterale overleggen waardeert met een 4.

Werkgroep evenementenveiligheid
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Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing neemt namens de gemeenten deel aan de diverse multidisciplinaire
werkgroepen die er zijn. Bijvoorbeeld de werkgroepen Multidisciplinaire Operationele Planvorming (MDOP)
en Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MDOTO). Een van de multidisciplinaire werkgroepen
wordt door BGC georganiseerd en voorgezeten, de multidisciplinaire werkgroep evenementenveiligheid. In
de enquête is specifiek naar deze werkgroep gevraagd.

Agendapunt A.5 Bijlage AB VRHM 28-03-2013

Onderwerp
Sfeer
Efficiënt vergaderen
Gelijke inbreng van partijen
Gelegenheid voor stellen van vragen
Nakomen afspraken door BGC

Gemiddelde cijfer
7,1
6,3
6,8
7,5
6,8

Laagste cijfer
5
4
4
5
6

Hoogste cijfer
8
8
8
9
8

De werkgroep evenementenveiligheid wordt door 16 respondenten gewaardeerd met een gemiddelde van
6,9. Ten aanzien van het ‘efficiënt vergaderen’ en de ‘gelijke inbreng van partijen’ valt op dat deze
onderwerpen een aantal maal gewaardeerd zijn met een 4.

5.5

Informatie van BGC

Informatie
23 respondenten geven aan in de afgelopen 12 maanden informatie ontvangen te hebben van BGC. Hierbij
kan gedacht worden aan plannen, piketroosters, adreslijsten, vergaderverslagen of schriftelijke afspraken.
Onderwerp
Beschikbaarheid van de informatie
Actualiteit van de informatie
Duidelijkheid van de informatie

Gemiddelde cijfer
7,5
7,6
7,3

Laagste cijfer
3
5
3

Hoogste cijfer
10
10
10

De respondenten waarderen de informatie met een gemiddeld cijfer van 7,5. De duidelijkheid van de
informatie wordt het minst gewaardeerd. Ten aanzien van de ‘beschikbaarheid van de informatie’ en de
‘duidelijkheid van de informatie’ valt op dat deze onderwerpen door een respondent gewaardeerd zijn met
een 3.
Opgemerkt wordt dat het voor BGC van belang is om goed te kijken wie wij willen bereiken. Wanneer wordt
een e-mail gestuurd naar een algemeen e-mailadres en wanneer wordt een individuele medewerker
benaderd? Dit loopt door elkaar heen, waardoor niet alle betrokkenen de juist informatie krijgen. Daarnaast
ontbreekt het aan duidelijke middelen die BGC gebruikt in haar communicatie. Als BGC bepaalde
communicatiemiddelen zou hebben, dan zou hierin verwezen kunnen worden naar de website.

Adviezen
11 respondenten geven aan in de afgelopen 12 maanden één of meer adviezen ontvangen te hebben van
BGC. Het merendeel van de respondenten (22) heeft geen adviezen ontvangen.
Onderwerp
Bruikbaarheid van de adviezen
Duidelijkheid van de adviezen
Volledigheid van de adviezen

Gemiddelde cijfer
7,9
7,9
7,8
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Laagste cijfer
7
7
7

Hoogste cijfer
9
9
9

Deskundigheid in de advisering

8

7

9

De respondenten waarderen de adviezen met een gemiddeld cijfer van 7,9. De volledigheid van de adviezen
wordt het minst gewaardeerd. Opvallend is dat de respondenten de advisering door BGC met hoge cijfers
waarderen; de cijfers liggen tussen 7 en 9.
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Hulpmiddelen
Naast informatie en adviezen is in de enquête gevraagd of BGC één of meer hulpmiddelen ter beschikking
stelt. Bij hulpmiddelen valt te denken aan het piketrooster voor communicatieadviseurs en de e-learning
module rampenbestrijding/crisisbeheersing.
8 respondenten geven aan één of meer hulpmiddelen van BGC ontvangen te hebben; 24 respondenten
krijgen geen hulpmiddelen aangeboden.
Het piketrooster voor communicatieadviseurs wordt door de respondenten gewaardeerd met een
gemiddelde van 8. Wel wordt opgemerkt dat vervanging door de communicatieadviseurs zelf geregeld wordt.
Daarnaast kan er proactiever opgetreden worden door BGC als het gaat om het invullen van de lege plekken
binnen de piketten.
De e-learning module wordt gewaardeerd met een 7,5.

Website
De website van de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt door 14 respondenten maandelijks bezocht. 9
respondenten bezoeken de website enkele keren per jaar, 7 respondenten bezoeken de website wekelijks
en 2 respondenten bezoeken de website in het geheel niet.
Op de website van de Veiligheidsregio Hollands Midden is ook informatie van BGC te vinden. 14
respondenten geven aan enkele keren per jaar deze informatie van BGC te bekijken. 5 respondenten
bekijken de informatie van BGC op de website van de veiligheidsregio maandelijks en 4 respondenten
bezoekt het BGC-deel op de website van de veiligheidsregio in het geheel niet. Opgemerkt wordt dat de foto
van het team van BGC verouderd is. Daarnaast zou er met regelmaat gezorgd kunnen worden voor een
update van de inlogcodes.
Gemiddeld genomen geven de respondenten een 7,3 voor de informatie van BGC op de website van de
veiligheidsregio.
-

5.6

de bereikbaarheid van de informatie van BGC op de website wordt gewaardeerd met een 7,5
de volledigheid van de informatie van BGC op de website wordt gewaardeerd met een 7
de leesbaarheid van de informatie van BGC op de website wordt gewaardeerd met een 7,2

Verbeterpunten voor BGC

De respondenten hebben een aantal verbeterpunten voor BGC gegeven:
•
•

Geef meer helderheid over de rol die BGC heeft en diensten die BGC biedt.
Werk aan imagoverbetering en bekendheid van BGC binnen de veiligheidsregio en de diverse
kolommen. Wellicht kan er meer gezamenlijk opgetrokken worden met de andere kolommen.
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•
•
•
•

•
•

Maak de structuur binnen BGC duidelijk. De structuur lijkt nu te stroperig. Zaken blijven lang liggen en/of
2
blijven onduidelijk.
Stem wat er regionaal gebeurt af op wat er lokaal gebeurt.
Binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt met verschillende ICT-omgevingen gewerkt. Dit
maakt het communiceren onnodig complex.
BGC is een klein bureau. Het gevolg is dat (terecht) inspanningen worden gevraagd van
gesprekspartners (gemeenten). Maar gemeenten ‘doen’ het erbij. Dit betekent dat er werk blijft liggen en
2
dat bijvoorbeeld informatie en data voor bijeenkomsten laat komen.
2
Benoem voor onderwerpen een duidelijk aanspreekpunt.
2
Duidelijkere sturing en capaciteit vrijmaken.

Bijlage 1 Overzicht resultaten
In onderstaand overzicht staan alle resultaten van onze klanten en partners naast elkaar gerangschikt.
Onderwerp
Contact met BGC

Samenwerking met BGC
Overleg met BGC

Subonderwerp
Telefonische bereikbaarheid
Afhandelen vraag inhoudelijk
Afhandelen vraag binnen acceptabele tijd
Behandeling met beleefdheid en respect
Contact met BGC
Samenwerking met BGC
Voldoen aan verwachtingen
Plenair overleg gemeentesecretarissen
Sfeer

7,8

Efficiënt vergaderen

7,3

Gelijke inbreng van partijen

6,4

Gelegenheid voor stellen van vragen

7,9

Nakomen afspraken door BGC

8,5

Regiegroep gemeentesecretarissen
MOV-bijeenkomsten

8
7,2

Sfeer

7,8

Efficiënt vergaderen

6,8

Gelijke inbreng van partijen

6,7

Gelegenheid voor stellen van vragen

7,5

Nakomen afspraken door BGC

Rol BGC in multidisciplinaire overleggen
Nakomen afspraken in multi-overleggen
Rol BGC in bilaterale overleggen
Nakomen afspraken in bilaterale overleggen
Werkgroep evenementenveiligheid
2

Klanten
7,7
7,4
7,6
8,2
7,7
7
6,6
7,6

Lijkt het werkveld ‘communicatie’ te betreffen.
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7,3

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

Partners
7,9
7,6
7,5
8,3
7,9
7,7
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
7,7
7,8
7,2
7
6,9

Sfeer
Efficiënt vergaderen
Gelijke inbreng van partijen
Gelegenheid voor stellen van vragen
Nakomen afspraken door BGC

Informatie van BGC

Adviezen van BGC

Hulpmiddelen

Informatie BGC op website

Informatie van BGC
Beschikbaarheid van de informatie
Actualiteit van de informatie
Duidelijkheid van de informatie
Adviezen van BGC
Bruikbaarheid van de adviezen
Duidelijkheid van de adviezen
Volledigheid van de adviezen
Deskundigheid in de advisering
Ondersteuning door BGC
Deskundigheid in de ondersteuning
Piketlijst MOV
Productcatalogus opleiden trainen en oefenen
E-learning module
Piketrooster voor communicatieadviseurs
Informatie van BGC op de website VRHM
Bereikbaarheid van de informatie
Volledigheid van de informatie
Leesbaarheid van de informatie
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7,1
7,1
7,2
7
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7
7,4
8
6,9
6,9
N.v.t.
6,1
5,8
6,3
5,9

7,1
6,3
6,8
7,5
6,8

7,5
7,5
7,6
7,3
7,9
7,9
7,9
7,8
8
N.v.t.
N.v.t.
7,5
8
7,3
7,5
7
7,2

Bijlage 2 Vragenlijst klanten
Klanttevredenheidsonderzoek BGC - opzet vragenlijst ‘klanten’

Introductie
Het klanttevredendheidsonderzoek BGC gaat over uw mening over en uw ervaringen met Bureau
Gemeentelijke Crisisbeheersing Hollands Midden. In totaal zijn er 33 vragen. Bij de meeste onderwerpen
kunt u uw mening geven met een cijfer: 1 staat voor de slechtst mogelijke waardering en 10 voor de best
mogelijke waardering. Het invullen van de vragen duurt ongeveer tien minuten.
De vragenlijst is niet anoniem. Het geeft ons de mogelijkheid om eventueel in een persoonlijk gesprek uw
mening beter te leren kennen. De resultaten worden wel geanonimiseerd gepresenteerd.
Hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek!
Organisatie
1

Wat is uw naam?

2

Wat is uw functie?
Burgemeester
Gemeentesecretaris
MOV / ARB

3

Van welke gemeente bent u?

Contact met het BGC
4

Heeft u in de afgelopen 12 maanden, anders dan in overleg, contact gehad met BGC?
Ja

5

Nee (u gaat verder bij vraag 8)

Hoe waardeert u...

A De telefonische bereikbaarheid?
B Het afhandelen van een vraag inhoudelijk?
C Het afhandelen van een vraag binnen een acceptabele tijd?
D De behandeling met beleefdheid en respect?
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6 Als u het contact met BGC een cijfer zou mogen geven, welk cijfer zou u dan geven op een
1 tot en met 10?
7

schaal van

Heeft u nog opmerkingen of suggesties om het contact met BGC te verbeteren?
Deze kunt u hier invullen.

Samenwerking
8

Als u de samenwerking met BGC een cijfer zou mogen geven, welk cijfer zou u dan geven op een
schaal van 1 tot en met 10?

Verwachtingen
9

In hoeverre voldoet BGC aan uw verwachtingen?

10 Heeft u nog opmerkingen of suggesties ter verbetering over in hoeverre BGC aan uw verwachtingen
voldoet? Deze kunt u hier invullen.
Overleg met BGC
Overleg met BGC kan op velerlei manieren plaatsvinden: regiegroep en plenair overleg
gemeentesecretarissen; MOV-bijeenkomsten; Klankbordgroep Oranje Kolom; bilaterale overleggen; etc.
11 Hoe vaak heeft u overleg met BGC?
Wekelijks
Tweewekelijks
Maandelijks
Vier keer per jaar
Eén tot drie keer per jaar
Geen overleg (u gaat verder bij vraag 16)
12
A
B
C
D
E
13
A
B
C
D

Hoe waardeert u het plenair overleg gemeentesecretarissen?
De sfeer waarin het overleg plaatsvindt?
Het efficiënt vergaderen?
De gelijke inbreng van de partijen tijdens het overleg?
De gelegenheid voor het stellen van vragen?
Het nakomen van afspraken door BGC die gemaakt zijn in het plenair overleg gemeentesecretarissen?
Hoe waardeert u de regiegroep gemeentesecretarissen?
De sfeer waarin het overleg plaatsvindt?
Het efficiënt vergaderen?
De gelijke inbreng van de partijen tijdens het overleg?
De gelegenheid voor het stellen van vragen?
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E Het nakomen van afspraken door BGC die gemaakt zijn in de regiegroep gemeentesecretarissen?
14
A
B
C
D
E

Hoe waardeert u de MOV-bijeenkomsten?
De sfeer waarin het overleg plaatsvindt?
Het efficiënt vergaderen?
De gelijke inbreng van de partijen tijdens het overleg?
De gelegenheid voor het stellen van vragen?
Het nakomen van afspraken door BGC die gemaakt zijn in het overleg?

15 Heeft u nog opmerkingen of suggesties ter verbetering van het overleg met BGC?
Deze kunt u hier invullen.
Informatie van BGC
16 Heeft u in de afgelopen 12 maanden informatie ontvangen van BGC zoals plannen, piketroosters,
adreslijsten, vergaderverslagen of schriftelijke afspraken?
Ja
17

Nee (u gaat verder bij vraag 19)
Hoe waardeert u...

A De beschikbaarheid van de informatie van BGC?
B De actualiteit van de informatie van BGC?
C De duidelijkheid van de informatie van BGC?
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18 Heeft u nog opmerkingen of suggesties ter verbetering van de informatie van BGC?
Deze kunt u hier invullen.
Advisering door BGC
BGC ziet het als taak de desbetreffende functionarissen van de gemeentelijke kolom te adviseren over de
voorbereiding op rampen en crises. Voorbeelden zijn advisering over de Nood Communicatie Voorziening
(NCV) en advisering over alarmering en bereikbaarheid (pagers, nieuw belsysteem).
19 Heeft u in de afgelopen 12 maanden één of meer adviezen ontvangen van BGC?
Ja
20
A
B
C
D

Nee (u gaat verder bij vraag 22)
Hoe waardeert u...

De bruikbaarheid van de adviezen?
De duidelijkheid van de adviezen?
De volledigheid van de adviezen?
De deskundigheid in de advisering?

21 Heeft u nog opmerkingen of suggesties ter verbetering van de advisering door BGC?
Deze kunt u hier invullen.
Ondersteuning door BGC
BGC ziet het als haar taak de desbetreffende functionarissen van de gemeentelijke kolom te ondersteunen
in de voorbereiding op de bestrijding van rampen en crises. Voorbeelden zijn de OTO-productcatalogus
(OTO = opleiden trainen en oefenen), het maken van piketroosters en het uitvoeren van de scan
gemeentelijke processen.
22 Heeft BGC u in uw voorbereiding op rampen en crises in de afgelopen 12 maanden ondersteund?
Ja
23

Nee (u gaat verder bij vraag 25)
Hoe waardeert u...

A De mate waarin de ondersteuning door BGC tegemoetkomt aan uw wensen en behoeften?
B De deskundigheid in de ondersteuning?
24 Heeft u nog opmerkingen of suggesties ter verbetering van de ondersteuning door BGC? Deze kunt u
hier invullen.
Hulpmiddelen
25
Stelt BGC één of meer hulpmiddelen, zoals piketlijst MOV en Productcatalogus opleiden, trainen en
oefenen aan u ter beschikking?
Ja
Nee (U gaat verder bij vraag 28)
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26

Hoe waardeert u...

A De piketlijst MOV?
B De Productcatalogus opleiden, trainen en oefenen?
C De E-learning module rampenbestrijding/crisisbeheersing?
27 Heeft u nog opmerkingen of suggesties ter verbetering van de door BGC aangeboden hulpmiddelen?
Deze kunt u hier invullen.
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Website
28 Hoe vaak bezoekt u de website van de Veiligheidsregio Hollands Midden (www.vrhm.nl)?

Wekelijks
Maandelijks
Enkele keren per jaar (u gaat verder bij vraag 33)
Niet (u gaat verder bij vraag 33)
29 Hoe vaak bezoekt u de informatie van BGC op de website van de Veiligheidsregio Hollands Midden
(www.vrhm.nl)?

Wekelijks
Maandelijks
Enkele keren per jaar (u gaat verder bij vraag 33)
Niet (u gaat verder bij vraag 33)
30 Als u de informatie van BGC op de website van de Veiligheidsregio Hollands Midden een cijfer zou
mogen geven, welk cijfer zou u dan geven op een schaal van 1 tot en met 10?
31

Hoe waardeert u...

A De bereikbaarheid van de informatie van BGC op de website van de Veiligheidsregio Hollands Midden?
B De volledigheid van de informatie van BGC op de website van de Veiligheidsregio Hollands Midden?
C De leesbaarheid van de informatie van BGC op de website van de Veiligheidsregio Hollands Midden?
32 Heeft u nog opmerkingen of suggesties ter verbetering van de informatie van BGC op de website van de
Veiligheidsregio Hollands Midden?
Deze kunt u hier invullen.
Tot slot
33 Heeft u nog algemene opmerkingen of suggesties ter verbetering van BGC? Deze kunt u hier invullen.
Dank u voor het invullen van de vragenlijst!
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Bijlage 3 Vragenlijst partners

Klanttevredenheidsonderzoek BGC - opzet vragenlijst ‘partners'
Introductie
Het klanttevredendheidsonderzoek BGC gaat over uw mening over en uw ervaringen met Bureau
Gemeentelijke Crisisbeheersing Hollands Midden. In totaal zijn er 28 vragen. Bij de meeste onderwerpen
kunt u uw mening geven met een cijfer: 1 staat voor de slechtst mogelijke waardering en 10 voor de best
mogelijke waardering. Het invullen van de vragen duurt ongeveer tien minuten.
De vragenlijst is niet anoniem. Het geeft ons de mogelijkheid om eventueel in een persoonlijk gesprek uw
mening beter te leren kennen. De resultaten worden wel geanonimiseerd gepresenteerd.
Hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek!
Organisatie
1
2
3

Wat is uw naam?
Wat is uw functie?
Van welke organisatie bent u?

Contact met BGC
4 Heeft u in de afgelopen 12 maanden, anders dan in overleg, contact gehad met BGC?
Ja

5

Nee (u gaat verder bij vraag 8)

Hoe waardeert u...

A De telefonische bereikbaarheid?
B Het afhandelen van een vraag inhoudelijk?
C Het afhandelen van een vraag binnen een acceptabele tijd?
D De behandeling met beleefdheid en respect?
6 Als u het contact met BGC een cijfer zou mogen geven, welk cijfer zou u dan geven op een
1 tot en met 10?
7

schaal van

Heeft u nog opmerkingen of suggesties om het contact met BGC te verbeteren?
Deze kunt u hier invullen.

Samenwerking
8

Als u de samenwerking met BGC een cijfer zou mogen geven, welk cijfer zou u dan geven op een
schaal van 1 tot en met 10?
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Overleg met BGC
9

Hoe vaak heeft u overleg met BGC? Denk hierbij aan multidisciplinaire werkgroepen, bilaterale
overleggen etc.
Wekelijks
Tweewekelijks
Maandelijks
Vier keer per jaar
Eén tot drie keer per jaar
Geen overleg (u gaat verder bij vraag 14)

10

Hoe waardeert u …

A De rol van BGC in overleggen van multidisciplinaire werkgroepen?
B Het nakomen van afspraken door BGC in multidisciplinaire werkgroepen?
11

Hoe waardeert u …

A De rol van BGC in bilaterale overleggen?
B Het nakomen van afspraken door BGC in bilaterale overleggen?
12
A
B
C
D
E

Hoe waardeert u het overleg van de werkgroep Evenementenveiligheid?
De sfeer waarin het overleg plaatsvindt?
Het efficiënt vergaderen?
De gelijke inbreng van de partijen tijdens het overleg?
De gelegenheid voor het stellen van vragen?
Het nakomen van afspraken door BGC die gemaakt zijn in het overleg?

13 Heeft u nog opmerkingen of suggesties ter verbetering van het overleg met BGC?
Deze kunt u hier invullen.
Informatie van BGC
14 Heeft u in de afgelopen 12 maanden informatie ontvangen van BGC zoals plannen, piketroosters,
adreslijsten, vergaderverslagen of schriftelijke afspraken?
Ja
15

Nee (u gaat verder bij vraag 17)
Hoe waardeert u...

A De beschikbaarheid van de informatie van BGC?
B De actualiteit van de informatie van BGC?
C De duidelijkheid van de informatie van BGC?
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16 Heeft u nog opmerkingen of suggesties ter verbetering van de informatie van BGC?
Deze kunt u hier invullen.
Advisering door BGC
17 Heeft u in de afgelopen 12 maanden één of meer adviezen ontvangen van BGC?
Ja
18
A
B
C
D

Nee (u gaat verder bij vraag 20)
Hoe waardeert u...

De bruikbaarheid van de adviezen?
De duidelijkheid van de adviezen?
De volledigheid van de adviezen?
De deskundigheid in de advisering?

19 Heeft u nog opmerkingen of suggesties ter verbetering van de advisering door BGC?
Deze kunt u hier invullen.
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Hulpmiddelen
20
Stelt BGC één of meer hulpmiddelen, zoals piketrooster voor communicatieadviseurs en de elearning module rampenbestrijding/crisisbeheersing aan u ter beschikking?
Ja
Nee (U gaat verder bij vraag 23)
21

Hoe waardeert u...

A Het piketrooster?
B De E-learning module rampenbestrijding/crisisbeheersing?
22 Heeft u nog opmerkingen of suggesties ter verbetering van de door BGC aangeboden hulpmiddelen?
Deze kunt u hier invullen.
Website
23 Hoe vaak bezoekt u de website van de Veiligheidsregio Hollands Midden (www.vrhm.nl)?

Wekelijks
Maandelijks
Enkele keren per jaar (u gaat verder bij vraag 28)
Niet (u gaat verder bij vraag 28)
24 Hoe vaak bezoekt u de informatie van BGC op de website van de Veiligheidsregio Hollands Midden
(www.vrhm.nl)?

Wekelijks
Maandelijks
Enkele keren per jaar (u gaat verder bij vraag 33)
Niet (u gaat verder bij vraag 33)
25 Als u de informatie van BGC op de website van de Veiligheidsregio Hollands Midden een cijfer zou
mogen geven, welk cijfer zou u dan geven op een schaal van 1 tot en met 10?
26

Hoe waardeert u...

A De bereikbaarheid van de informatie van BGC op de website van de VRHM?
B De volledigheid van de informatie van BGC op de website van de VRHM?
C De leesbaarheid van de informatie van BGC op de website van de VRHM?
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27 Heeft u nog opmerkingen of suggesties ter verbetering van de informatie van BGC op de website van de
Veiligheidsregio Hollands Midden?
Deze kunt u hier invullen.
Tot slot
28 Heeft u nog algemene opmerkingen of suggesties ter verbetering van BGC? Deze kunt u hier invullen.
Dank u voor het invullen van de vragenlijst!
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A.6

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Actualisatie
rampenbestrijdingsplan Bio
Science Park Leiden
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

D. van Wijngaarden
(planvorming)

Datum:

28 maart 2013

A.6

Bijlage(n):

/

J. Wienen (DB)
H. Meijer (VD)
--

Status:

Informatief

Datum:

--

2. Toelichting
De veiligheidsdirectie heeft op 17 december 2012 de operationele informatiekaart Bio
Sciencepark Leiden vastgesteld. Tevens heeft de veiligheidsdirectie de opdracht gegeven om de
operationele informatiekaart te implementeren.
Het proces ten aanzien van de actualisatie van het rampenbestrijdingsplan bedrijvenpark
Leeuwenhoek (2005) heeft ruim anderhalf jaar in beslag genomen. Het traject heeft onbedoeld als
pilot gediend om te komen van een uitgebreid rampenbestrijdingsplan oude stijl, naar een
afgeslankt en op operationeel gebruik gerichte informatiekaart. De looptijd van het totale project is
hierdoor langer geweest dan in eerste instantie voorzien. De inzichten welke uit dit traject zijn
verkregen zullen in lopende en toekomstige planvorming trajecten benut worden om te komen tot
afgeslankte planvormen. Het eindproduct wat nu door de projectgroep Bio Sciencepark is
opgeleverd betreft een operationele informatiekaart Bio Sciencepark Leiden.
In de eerste fase van het project is door de (externe) projectleider getracht met de projectgroep
inzicht te verkrijgen in de op het bedrijventerrein aanwezige gevaarlijke stoffen. Aangezien deze
inventarisatie een momentopname betrof leverde dit niet de gewenste inzichten op, die als basis
zouden kunnen dienen voor een gewijzigd plan voor het bedrijventerrein. In navolging op deze
eerste fase van het project is door de huidige projectgroep het traject ingezet waarbij vergunde
hoeveelheden stoffen voor de op het bedrijvenpark gevestigde bedrijven als uitgangspunt diende.
Een belangrijke rol was hierbij weggelegd voor de milieu/omgevingsdienst West-Holland.
Hiernaast is een expertgroep samengesteld waarin diverse experts vanuit zowel de publieke- als
private sector hebben geparticipeerd. Uitkomst hiervan was dat er een beperkt aantal risico’s van
toepassing bleken te zijn op het Bio Sciencepark wat het ontwikkelen van een nieuw
rampenbestrijdingsplan onnodig maakte. Aanvullende maatregelen ten opzichte van het reguliere
optreden van de hulpdiensten werden hierbij wel in beperkte mate noodzakelijk geacht. Er is
geïnvesteerd in het maken van multidisciplinaire afspraken tussen de hulpdiensten onderling en
met bedrijven bij incidenten op het bedrijvenpark.
De eindresultaten van het voorgaande proces in overweging nemende is de projectgroep na
zorgvuldig beraad tot de conclusie gekomen dat een operationele informatiekaart voor het Bio
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Sciencepark te Leiden het meest passende product zou zijn, om in ‘planvorming’ voor het
bedrijventerrein te voorzien. Dit denkbeeld sluit aan bij de hedendaagse inzichten voor
multidisciplinaire planvorming waarin alleen specifieke taken en afspraken worden vastgelegd die
afwijken van de generieke taakstelling van betrokken partijen en hetgeen reeds in het regionaal
crisisplan is vastgelegd. Ook de wet- en regelgeving blijkt geen nadere eisen te stellen waardoor
de verplichting tot het hebben van een rampenbestrijdingsplan voor het bedrijventerrein niet
aanwezig is.
Aan de vorming van het eindproduct is een scenario oefening met officieren van dienst (OvD’s)
van de binnen de veiligheidsregio samenwerkende hulpdiensten voorafgegaan. De uitkomsten
van deze scenario oefening zijn betrokken in de uiteindelijk opgeleverde operationele
informatiekaart.
Gedurende de looptijd van het project zijn de projectgroepleden voortdurende betrokken geweest
bij de voortgang van het proces en heeft men actief input gegeven welke een bijdrage hebben
geleverd aan het uiteindelijke eindproduct; de operationele informatiekaart Bio Sciencepark
Leiden.

3. Consequenties
Het door de projectgroep opgeleverde eindproduct neemt na implementatie de functie van het
bestaande rampenbestrijdingsplan bedrijvenpark Leeuwenhoek over. Het bestaande
rampenbestrijdingsplan uit 2005 komt vanaf het moment van implementatie van het nieuwe
product (richtdatum 1 februari 2013) als gevolg hiervan volledig te vervallen.

4. Aandachtspunten / risico’s
Alle mono-disciplines dienen de operationele informatiekaart Bio Sciencepark Leiden op de
richtdatum van 1 februari 2013 volledig geïmplementeerd te hebben om miscommunicatie bij
incidentbestrijding op het Bio Sciencepark te voorkomen.

5. Implementatie en communicatie
Na vaststelling van de operationele informatiekaart in de vergadering van de veiligheidsdirectie op
17 december 2012 is de implementatie in gang gezet. De operationele informatiekaart is
verspreid bij de Gemeenschappelijke meldkamer, politie, Ghor, brandweer en de gemeenten
Leiden en Oegstgeest. Bij de operationele hulpdiensten en gemeenten dienen functionarissen
met een rol binnen de crisisbeheersing in ieder geval vanaf het niveau van officieren van dienst /
officier bevolkingszorg kennis te nemen van de inhoud van het plan.
De operationele informatiekaart Bio Sciencepark zal in 2013 in de oefencyclus van de
hoofdstructuur worden meegenomen en daadwerkelijk worden beoefend. Voorafgaand aan deze
hoofdstructuur oefening vinden twee netwerkbijeenkomsten plaats waarin een diversiteit aan
deelnemers en functionarissen met een functie binnen de hoofdstructuur nader zullen worden
geïnformeerd over de operationele informatiekaart Bio Sciencepark.
In de RBT-, ROT-ruimte en CoPI container is de informatiekaart in hard copy aanwezig.
Daarnaast is de informatiekaart digitaal opgeslagen in, en beschikbaar gesteld via, het LCMS.
Ook wordt de informatiekaart actief gedeeld met betrokken partners, zoals in dit document
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benoemd. De partners zijn op hun beurt verantwoordelijk voor het delen en verspreiden van de
informatiekaart onder de relevante functionarissen binnen de eigen organisatie.
Communicatie in relatie tot de operationele informatiekaart Bio Sciencepark vindt plaats via de
interne lijnen van betrokken disciplines.

6. Bijlagen
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie is de informatiekaart niet meegezonden. De
informatie is te vinden in de DB stukken die aan de AB-leden zijn toegezonden.

7. Besluitvormingstraject
MDOP 29/11/2012: Eindproduct informatiekaart
Hoofdenoverleg 03/12/2012: Eindproduct informatiekaart
Veiligheidsdirectie 17/12/2012: Eindproduct informatiekaart
Dagelijks Bestuur 31/1/2013: Eindproduct Informatiekaart
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A.7
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Evaluatie risicocommunicatie
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

I. van den Berg (GHOR)
28 maart 2013

A.7

Bijlage(n):

Portefeuille:

B. Eenhoorn (DB)
R. Bitter (VD)
/

Status:

Aantal bijlagen:
1: Evaluatie
risicocommunicatie
Informatief

Datum:

/

Vervolgtraject
besluitvorming:

2. Toelichting
Het risicocommunicatieplan voor de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is 23 juni 2011
door het Algemeen Bestuur van de VRHM vastgesteld. In dit plan is voorgesteld jaarlijks twee
campagnes voor risicocommunicatie uit te voeren.
De VRHM is in september 2011 hiermee gestart en heeft in 2011 en 2012 communicatiemiddelen
ontwikkeld voor drie campagnes die gemeenten kunnen inzetten in de communicatie naar hun
burgers. Dit waren Algemene boodschap: bereid je voor, Transport gevaarlijke stoffen en Uitval
nutsvoorzieningen.
De campagnemiddelen die de VRHM heeft ontwikkeld voor de drie campagnes zijn door de
VHRM geëvalueerd. Hieruit blijkt dat gemeenten positief zijn over de werkwijze en de manier
waarop de middelen zijn aangeleverd.
De ontwikkelde campagnes zijn binnen het beschikbare budget van € 5.000,- per jaar ontwikkeld.
De ontwikkelde middelen sluiten aan bij de bestaande middelen van gemeenten:
gemeentepagina, website en twitter en zijn daardoor eenvoudig door gemeenten in te zetten. Per
campagne kijkt de werkgroep naar aanvullende middelen die de campagne kunnen
ondersteunen, zoals een poster, advertentie en/of flyer, die tegen lage kosten ontwikkeld kunnen
worden.

3. Kader
De ontwikkeling van de campagnes volgt uit het werkplan risicocommunicatie 2011 - 2012. Het
werkplan is afgestemd met de multidisciplinaire werkgroep risicobeheersing. Het sluit aan bij het
Regionaal Risicoprofiel, de resultaten van de Veiligheidsmonitor en het werkplan van de
werkgroep multidisciplinaire werkgroep operationele planvorming (extreem weer en grootschalige
ziektegolf).
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4. Aandachtspunten/risico’s
De gekozen manier waarbij de VRHM communicatiemiddelen voorbereidt en de gemeenten
uitvoeren wordt aangehouden, rekening houdend met de opmerkingen die zijn gegeven. Met de
reacties van gemeenten wordt bij de ontwikkeling van toekomstige campagnes rekening
gehouden, voor zo ver zij binnen het beschikbare budget kunnen worden uitgevoerd.
Gemeenten zijn vrij de campagne wel of niet in te zetten. Omdat niet alle gemeenten na de
campagnes een evaluatieformulier hebben ingevuld, is het onduidelijk hoeveel en welke
gemeente de campagnes niet hebben ingezet.

5. Implementatie en communicatie
Vanuit de VRHM is voor risicocommunicatie jaarlijks € 5.000,- beschikbaar voor de ontwikkeling
van communicatiemiddelen. Dit budget komt van het Veiligheidsbureau, gereserveerd in
‘Samenwerken loont’. De ontwikkeling van de campagnes in 2011/2012 heeft binnen budget
plaatsgevonden.
In 2013 worden de campagnes: mensenmassa’s en evenementen (april) en extreme
weersomstandigheden (oktober – november) uitgevoerd. In het voorjaar van 2014 is dat
overstroming (april). Voor het najaar (oktober – november) wordt, afhankelijk van de speerpunten
van risicobeheersing en multidisciplinaire planvorming en/of de resultaten van de
Veiligheidsmonitor, later een onderwerp bepaald. De werkgroep probeert in te spelen op actuele
gebeurtenissen en sluit aan bij landelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld schaatstochten en
grieppandemie. De werkgroep kijkt naar mogelijkheden om de respons op de evaluatie, die na
elke campagne wordt verstuurd, te vergroten.
De evaluatie heeft betrekking op in hoeverre gemeenten de communicatiemiddelen die zijn
voorbereid door de werkgroep risicocommunicatie hebben ingezet en hun waardering hierover. Er
is niet gemeten wat het effect bij burgers is. In 2011 heeft in de VRHM de Veiligheidsmonitor (VM)
plaatsgevonden. Hierin is een apart vragenblok over risicocommunicatie opgenomen. In 2013
wordt dit onderzoek weer uitgevoerd. Gekeken wordt of hieruit resultaten zijn te halen die iets
zeggen over het effect van de campagnes op burgers.

6. Bijlagen
Evaluatie: risicocommunicatie

2
Agendapunt A.7 AB VRHM 28-03-2013

Bijlage
Evaluatie: risicocommunicatie
1.

Inleiding

Het risicocommunicatieplan voor de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is 23 juni 2011 door het
Algemeen Bestuur van de VRHM vastgesteld. In dit plan is voorgesteld jaarlijks twee campagnes voor
risicocommunicatie uit te voeren. De VRHM is in september 2011 hiermee gestart en heeft op 31 december
2012 drie campagnes uitgevoerd. Deze evaluatie gaat over de drie campagnes: Algemene boodschap:
bereid je voor, Transport gevaarlijke stoffen en Uitval nutsvoorzieningen.
2.

Organisatie Risicocommunicatie

In de VRHM is een werkgroep communicatie verantwoordelijk voor communicatie in en over de
Veiligheidsregio Hollands Midden. Deze werkgroep houdt zich met drie hoofdonderwerpen bezig: Corporate,
Risico en Crisiscommunicatie. Deze onderwerpen worden in samenhang behandeld in de werkgroep
communicatie VRHM.
Risicocommunicatie wordt opgepakt door een werkgroep risicocommunicatie. In deze werkgroep zit vanuit
elke subregio een communicatieprofessional van gemeenten en een communicatieadviseur van de
Omgevingsdienst West Holland. De projectleider risicocommunicatie is voorzitter van de werkgroep. De
communicatieprofessionals van gemeenten hebben een belangrijke rol in de communicatie met de overige
gemeenten in hun subregio. Het versturen van informatie naar alle gemeenten in Hollands Midden gebeurt
of door de projectleider of door de werkgroepleden. De werkgroep bereidt de communicatiemiddelen voor
die gemeenten kunnen inzetten in de communicatie naar hun burgers.
Per campagne zoekt de projectleider risicocommunicatie afstemming met inhoudsverantwoordelijken.
Afhankelijk van het onderwerp wordt afstemming gezocht met de multidisciplinaire partners. Contact is
geweest met de multidisciplinaire werkgroep Risicobeheersing, afdeling Medisch Milieu Kunde van de GGD
en partners als de drinkwaterbedrijven en energiebedrijven.
3.

Evaluatie

Onderstaande evaluatie heeft betrekking op in hoeverre gemeenten de communicatiemiddelen die zijn
voorbereid door de werkgroep risicocommunicatie hebben ingezet en hun waardering hierover. Er is niet
gemeten wat het effect bij burgers is. In 2011 heeft in de VRHM de Veiligheidsmonitor (VM) plaatsgevonden.
Hierin is een apart vragenblok over risicocommunicatie opgenomen. In 2013 wordt dit onderzoek weer
uitgevoerd. Gekeken wordt of hieruit resultaten zijn te halen die iets zeggen over het effect van de
campagnes op burgers.
4.

Budget

Vanuit de VRHM is voor risicocommunicatie jaarlijks € 5.000,- beschikbaar voor de ontwikkeling van

3
Agendapunt A.7 AB VRHM 28-03-2013

communicatiemiddelen. Dit budget komt van het Veiligheidsbureau, gereserveerd in ‘Samenwerken loont’.
5.

Campagnes

De campagnes waarop deze evaluatie betrekking heeft, hebben plaatsgevonden:
Algemene boodschap: 10 oktober tot 15 december 2011.
Transport gevaarlijke stoffen: 19 maart – 16 april 2012
Uitval nutsvoorzieningen: 1 oktober – 4 november 2012
6.

Doel

Doel van de campagnes is inwoners te informeren over risico’s in hun leefomgeving en het bieden van een
handelingsperspectief door zich voor te bereiden op mogelijke calamiteiten.
7.

Communicatiemiddelen

Om het doel te behalen heeft de werkgroep risicocommunicatie een aantal communicatiemiddelen
voorbereid die aan gemeenten zijn gestuurd voor de communicatie richting burgers. Ontwikkeld zijn teksten
voor op de website van de gemeente, de lokale krant en twitterberichten. Voor transport gevaarlijke stoffen
zijn door de provincie Zuid-Holland in 2010 een online game en posters ontwikkeld. Bij de campagne uitval
nutsvoorzieningen heeft de werkgroep Risicocommunicatie posters op A3 formaat en advertenties op A6
formaat laten ontwikkelen.
8.

Resultaten

Alle gemeenten hebben vlak na elke campagne een evaluatieformulier ontvangen. De resultaten volgen
hieronder.
8.1

Respons

Van de 25 gemeenten hebben het evaluatieformulier ingestuurd:
Algemene boodschap: 18 gemeenten
Transport gevaarlijke stoffen: 17 gemeenten
Uitval Nutsvoorzieningen: 11 gemeenten
De gemeenten die deelnemen aan de werkgroep risicocommunicatie hebben niet allemaal een
evaluatieformulier ingestuurd. De reden hiervoor is dat zij de communicatiemiddelen mede hebben
ontwikkeld en dan zouden zij hun eigen ‘werk’ moeten beoordelen.
8.2

Gebruik communicatiemiddelen campagne

Algemene Boodschap: Ingezet: 14 gemeenten, Niet ingezet: 4 gemeenten, Onbekend: 7 gemeenten
Transport gevaarlijke stoffen: Ingezet 17 gemeenten, Onbekend: 8 gemeenten
Uitval nutsvoorzieningen: Ingezet 12, Onbekend 13 gemeenten.
Van de campagnes Transport gevaarlijke stoffen en Uitval nutsvoorzieningen is niet duidelijk of de
gemeenten die geen evaluatieformulier hebben ingevuld de campagne niet hebben ingezet of de campagne
wel hebben ingezet, maar geen evaluatieformulier hebben ingevuld. Herhaaldelijke verzoeken voor het
aanleveren van informatie hebben geen resultaat opgeleverd. Van de campagne uitval nutsvoorzieningen
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hebben 2 gemeenten mondeling toegezegd de campagne alsnog uit te voeren en heeft een gemeente de
campagne uitgevoerd, maar geen evaluatieformulier ingevuld. Een gemeente heeft de campagne ingezet,
maar geen evaluatieformulier ingestuurd.
8.3

Waardering communicatiemiddelen

De gemeenten die de middelen hebben ingezet zijn tevreden over de aangeleverde middelen, opmerkingen
waren onder meer: prima/handig om te gebruiken, zeer goed en netjes opgemaakt, nuttig en makkelijk
inzetbaar, duidelijke stukken, praktische en aansprekende voorbeelden, goed dat er middelen zijn die alle
gemeenten kunnen gebruiken, dit zorgt voor uniformiteit.
8.4

Gemist in de communicatiemiddelen

Wat onder meer gemist wordt zijn andere middelen dan de traditionele communicatiemiddelen, zoals een
filmpje of interactieve middelen, zoals een online game.
8.5

Faciliteren VRHM

Vrijwel alle gemeenten zijn positief over de werkwijze. De werkgroep bereidt de communicatiemiddelen voor
die gemeenten kunnen inzetten, waarbij zij de mogelijkheid hebben de middelen gemeente specifiek te
maken.
8.6

Toekomstige onderwerpen

Onderwerpen die genoemd zijn om in de toekomst aandacht aan te besteden zijn: asbest, paniek in
menigten, overstromingen, vuurwerk, uitval communicatiemiddelen.
9. Conclusie
De gemeenten zijn positief over de werkwijze en de manier waarop de middelen zijn aangeleverd. Deze
manier wordt aangehouden, rekening houdend met de opmerkingen die zijn gegeven. Met de reacties van
gemeenten wordt bij de ontwikkeling van toekomstige campagnes rekening gehouden. In 2013 worden de
campagnes: mensenmassa’s en evenementen (april) en extreme weersomstandigheden (oktober –
november) uitgevoerd. Het thema voor het najaar (oktober – november) wordt, afhankelijk van de
speerpunten van risicobeheersing en multidisciplinaire planvorming en/of de resultaten van de
Veiligheidsmonitor, later bepaald. De werkgroep probeert in te spelen op actuele gebeurtenissen en sluit
aan bij landelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld schaatstochten en grieppandemie. De werkgroep kijkt naar
mogelijkheden om de respons op de evaluatie, die na elke campagne wordt verstuurd, te vergroten.
In overleggen van de subregio’s wordt door de vertegenwoordiger in de werkgroep in elk overleg aandacht
besteed aan het onderwerp risicocommunicatie. Hierin wordt een stand van zaken gegeven, een vooruitblik
naar geplande acties gedaan en kunnen vragen worden beantwoord. Op die manier wordt betrokkenheid,
draagvlak en deelname aan acties van en door gemeenten vergroot.
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A.8
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Werkplannen 2013
Multidisciplinaire werkgroepen
OP, OTO, I, RB en C

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

E. Stijger (OP), E. Meijer
(OTO), M. Riemens (I),
L. Weber (C), B. Vegt
(RB), B. Achten (VB) en P.
Kessels (VB)
28 maart 2013

A.8

Bijlage(n):

6

Portefeuille:

J. Wienen (DB: MDOP,
MDOTO, MDC)
G. Goedhart (DB: MDI)
H. Meijer (VD)

Status:

Informatief

Vervolgtraject
besluitvorming:

/

Datum:

/

2. Toelichting
Algemeen
De veiligheidsregio Hollands Midden kent zes structurele multidisciplinaire werkgroepen:
operationele planvorming (MDOP), Opleiden, Trainen en Oefenen (MDOTO),
Informatievoorziening (MDI), Netcentrisch werken (MDNCW), Risicobeheersing (MDRB) en
Communicatie (MDC). Binnen deze werkgroepen wordt invulling gegeven aan de
multidisciplinaire taken van de veiligheidsregio.
Voor alle werkgroepen geldt dat zij invulling geven aan de activiteiten die in het regionaal
beleidsplan zijn vastgesteld, aanbeveling uit de Staat van de Rampenbestrijding, nieuwe
landelijke/regionale verplichtingen of die voortkomen uit evaluatierapporten naar aanleiding van
bijvoorbeeld het schietdrama in Alphen aan den Rijn (IOOV, Tops; zie besluit Algemeen Bestuur
d.d. 8 november 2012). De werkplannen verschaffen inzicht in de benodigde en beschikbaar
gestelde capaciteit per kolom.
De werkplannen 2013 van de werkgroepen zijn op 31 januari jl. en 28 februari jl. vastgesteld door
het Dagelijks Bestuur.
Dit jaar zal de nieuwe werkgroep Advisering Risicobeheersing (MDRB) starten. Hierdoor is de
veiligheidsketen ook multidisciplinair gesloten. Tevens is in 2012 besloten om de taken in het
kader van de ontwikkeling van netcentrisch werken binnen de werkgroep Informatievoorziening
(MDI) te scheiden en onder te brengen in de nieuwe werkgroep Netcentrisch Werken (MDNCW).
Deze indeling zorgt er, naast een duidelijke focus, voor dat er een betere aansluiting is bij de
operationele behoefte en capaciteit voor de bemensing van de werkgroepen. De werkgroep NCW
is de plek waar vraagstukken op het gebied van de netcentrische werkwijze en het gebruik van
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het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS) multidisciplinair kunnen worden neergelegd en
besproken. Het richt zich op de crisisteamkant, het zorgt ervoor dat de informatievoorziening
binnen de hoofdstructuur (voor alle IM-rollen) tijdens een crisis werkt. De werkgroep MDI wordt de
plek voor informatievoorzieningsvraagstukken.
Ook kent de VRHM projectgroepen, werkgroepen met een tijdelijk karakter, zoals de projectgroep
Multidisciplinair evalueren van oefeningen en incidenten (opstellen nieuw multidisciplinaire
evaluatiesystematiek).

Hieronder wordt per werkplan een korte toelichting gegeven.
Werkplan 2013 werkgroep Risicobeheersing (MDRB)
De werkgroep Risicobeheersing is een nieuwe werkgroep per 2013. Hierdoor is de
veiligheidsketen ook multidisciplinair gesloten. De werkgroep MDRB borgt dat risico’s
geanalyseerd worden op basis van waarschijnlijkheid en impact met als doel inzicht te geven in
deze risico’s en handelingsperspectieven te bieden om deze risico’s te verkleinen. Er wordt
daarbij onderscheid gemaakt tussen beleid en uitvoering. MDRB richt zich daarbij op het
vormgeven van beleid. Het coördineren van het geven van wettelijke multidisciplinaire adviezen
wordt door een nader vorm te geven coördinatiepunt gedaan. Het actualiseren van het regionaal
risicoprofiel is een belangrijke taak van de werkgroep MDRB.
Werkplan 2013 werkgroep Operationele Planvorming (MDOP)
Op basis van de uitgangspunten van het regionaal risicoprofiel, het regionaal beleidsplan, diverse
evaluatierapporten n.a.v. het schietdrama in Alphen aan den Rijn (IOOV, Tops), het
inventariseren van huidige plannen en procedures en op basis van nieuwe inzichten, is een
overzicht gemaakt van de onderwerpen die in 2013 in behandeling worden genomen Hierin zijn
tevens enkele onderwerpen opgenomen die vanuit het werkplan 2012 nog niet afgerond konden
worden. In bijgevoegd werkplan zijn de onderwerpen benoemd en geprioriteerd. Hierbij zijn de
projectrollen verdeeld onder de verschillende disciplines en is een inschatting gegeven van de
benodigde capaciteit per onderwerp.
Werkplan 2013 werkgroep Opleiden, Trainen en Oefenen (MDOTO)
De doelen 2013 in het werkplan zijn afgeleid van het MOTOB 2010-2013 en aangevuld met het
regionaal beleidsplan, actuele ontwikkelingen, evaluaties en ervaringen uit voorgaande jaren
(evaluatie buitenlandweek, evaluatie Tops/Politieacademie/evaluatie BT-oefeningen/evaluatie
Paperclip). De werkgroep hanteert voor 2013 de volgende doelen:
Inhoudelijke doelen
• Verbeteren van het functioneren van de hoofdstructuur van de crisisbeheersing zoals
beschreven in het regionaal crisisplan. Focus ligt op de samenwerking tussen de teams
en de onderlinge informatievoorziening.
• Aandacht voor scenario’s uit het risicoprofiel. Op verzoek en met medewerking van
MDOP worden specifieke plannen beoefend en vindt tijdens oefeningen direct toetsing op
de planvorming plaats.
• Intensiveren van de samenwerking met partners door hen zoveel mogelijk te betrekken bij
de oefeningen.
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•

Oppakken van de prioriteiten/aanbevelingen die voortkomen uit de rapportage van de
Inspectie V&J over de systeemtest en het rapport van Tops naar aanleiding van het
schietincident.

Kwaliteit en innovatie
• Ontwikkeling beleidsplan 2014-2017 op basis van een nieuwe multidisciplinaire
oefenvisie.
• Meer aandacht voor het volledig doorlopen van de ‘plan-do-check-act’ cyclus.
• Ontwikkeling van de oefenstaf door te investeren in de leden van MDOTO om de
benodigde competenties en vaardigheden verder te ontwikkelen, zoals Procesmanager
oefenen (PMO), Masterclass evaluatoren (MCE) en een traject tot gediplomeerd coach.
• Afronding onderzoek naar de inrichting van het registratiesysteem AG5 voor
multidisciplinaire functionarissen.
De visieontwikkeling rondom OTO wordt verder ontwikkeld: MDOTO wil in de toekomst
vraaggericht gaan werken waarbij de behoefte van de klant centraal staat. Op basis van het nog
te ontwikkelen en te implementeren vaardigheidspaspoort worden de ontwikkelpunten van de
functionarissen inzichtelijk gemaakt. De leidinggevende in de lijn bepaalt op basis van de
ontwikkelpunten in overleg met de functionaris welke trainingen aanvullend gevolgd worden. De
functionaris wordt vervolgens ingeschreven op de betreffende training(en). Daarnaast moet
aandacht worden besteed aan het vullen van AG5 en de ontwikkeling van observatiemethoden
om individueel te kunnen observeren. Om de ruimte voor de nieuwe ontwikkelingen te creëren zal
van de afdeling vakbekwaamheid/multi van de brandweer de derde FTE (nog niet ingevulde
formatie) voor OTO worden ingevuld.
Naar aanleiding van de bespreking van het werkplan in het DB, wordt de vraag van de
afzonderlijke gemeenten om fysiek te kunnen oefenen met de hulpdiensten geïnventariseerd. Op
basis hiervan zal bekeken worden in hoeverre voldaan kan worden aan deze wens van de
gemeenten.
Werkplan 2013 werkgroep Informatievoorziening (MDI)
De doelen in het werkplan 2013 zijn afgeleid van het regionaal beleidsplan VRHM 2012-2015,
aangevuld en geconcretiseerd met actuele ontwikkelingen. De focus van de activiteiten in 2013
ligt op beleidsontwikkeling. Dit moet de kaders bieden voor de (projectmatige) doorontwikkeling
van informatievoorziening binnen VRHM. Qua beleid wordt er in het bijzonder gekeken naar de
gegevensuitwisseling/informatiebehoefte in de crisisbeheersing, dit naar aanleiding van de
informatieproducten. Daarnaast wordt ingegaan op het samengaan van de meldkamers. Wat
betreft de doorontwikkeling informatievoorziening is er aandacht voor het verbeteren van de
locatiegegevens en geografische informatie voor crisisbeheersing.
Werkplan 2013 Netcentrisch werken (MDNCW)
Informatiemanagement is één van de vier beleidsprioriteiten in het regionaal beleidsplan 20122015. In deze beleidsplanperiode wil de VRHM het informatiemanagement met name voor de
crisisorganisatie op een hoger niveau brengen. De netcentrische werkwijze is hiervoor het
uitgangspunt. In eerste instantie was deze taak belegd bij de werkgroep Informatievoorziening
(MDI). Om een betere focus te krijgen tussen enerzijds (bredere) informatievoorziening en
anderzijds de netcentrische werkwijze is er het afgelopen jaar voor gekozen een splitsing te
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maken en de werkgroep Netcentrische Werken op te richten. Het komende jaar wordt binnen de
werkgroep NCW de rol van operationele informatievoorziening binnen de hoofdstructuur (voor alle
IM-rollen) op een samenhangende wijze doorontwikkeld. Hierbij wordt aangehaakt bij het
landelijke ‘Netwerk Netcentrisch Werken’ (opvolger van de Werkgroep Netcentrische Werkwijze).
Dit netwerk werkt aan de hand van een aantal ontwikkelthema’s de werkwijze verder uit:
Handboek IM/NW, werkwijze Plot, inter- en bovenregionale samenwerking en beleid
ketenpartners.
Het nu voorliggende werkplan 2013 is het eerste werkplan van deze werkgroep en zal dit jaar nog
verder aangescherpt worden in afstemming met de werkgroepen Informatiemanagement (MDI) en
Opleiden, Trainen, Oefenen (MDOTO) (o.a. opleiding informatiemanagers/-coördinatoren).
Werkplan 2013 werkgroep Communicatie (MDC)
Op basis van het regionaal beleidsplan, het jaarplan van 2012, het concept-werkplan Oranje
1
Kolom 2013 en het medio 2012 opgestelde overzicht van de verschillende nog uit te voeren
activiteiten op het gebied van risico-, crisis en corporate communicatie is dit werkplan 2013
opgesteld. In dit eerste concept is nog niet alles uitgewerkt. Dit heeft alles te maken met het feit
dat op dit moment een aantal activiteiten uit 2012 nog wordt uitgevoerd. Ook wordt, met behulp
van tijdelijk extra ondersteuning vanuit de gemeente Leiden, een plan van aanpak voor de
vervolgstappen professionaliseren crisiscommunicatie uitgewerkt. Dit plan zal uiteraard in
belangrijke mate het werkplan voor 2013 beïnvloeden. Voor de benodigde capaciteit betekent dit
dat deze nog niet goed kan worden geduid. Wel is uitgegaan van een bijdrage ter hoogte van 760
uur) vanuit het team communicatie van de brandweer HM. Hierdoor is sprake van enige
restcapaciteit die deels kan worden ingezet voor de uitvoering van dit plan.

3. Kader
De actiepunten uit het regionaal beleidsplan VRHM 2012-2015, de voortgangsrapportage hierop
en de actiepunten uit de evaluaties van het schietincident in Alphen aan den Rijn
(IOOVTops/Politieacademie), de systeemoefening Paperclip / Staat van de Rampenbestrijding
(zie ook het besluit van het AB d.d. 8 november 2012) en de BT-oefeningen zijn verwerkt in de
werkplannen van de werkgroepen. Dit geldt ook voor de eisen uit de Wet Veiligheidsregio’s.
De Wet Veiligheidsregio’s kent de wettelijke verplichting om één keer per jaar de onderdelen van
de hoofdstructuur gezamenlijk een oefening te laten houden (artikel 2.5.1 Besluit
Veiligheidsregio’s). Dit heet de hoofdstructuurtest. De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
(IOOV) ziet in deze oefenverplichting een mogelijkheid om invulling te geven aan haar
toezichthoudende taak en gebruikt dit als input voor de rapportage ‘Staat van de
rampenbestrijding’. Voor dit jaar wordt bekeken of de interregionale-oefening (binnen alle
veiligheidsregio’s in Zuid-Holland) die in het najaar plaatsvindt, gebruikt kan worden als
hoofdstructuurtest.

4. Consequenties

1

Op het gebied van crisiscommunicatie wordt dit werkplan uitgevoerd onder de vleugels van het werkplan
2013 Oranje Kolom. Crisiscommunicatie is in het RCP op dit moment ondergebracht bij het deelproces
bevolkingszorg. Om die reden is het hoofd BGC voorzitter van de werkgroep communicatie.
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In de afzonderlijke werkplannen wordt nader ingegaan op de benodigde capaciteit (mensuren en
financiën). De ureninzet is afgestemd tussen de kolommen en partners.
De financiën passen binnen de vastgestelde begroting 2013.

5. Aandachtspunten / risico’s
Een algemeen aandachtspunt is de impact van de start van de Nationale Politie in 2013. Het
uitgangspunt bij deze reorganisatie is dat de ‘dienstverlening’ van de politie richting (onder
andere) veiligheidsregio Hollands Midden op hetzelfde niveau gehandhaafd blijft als voorgaande
jaren. Desalniettemin heeft de reorganisatie consequenties voor medewerkers die nu
werkzaamheden verrichten voor de veiligheidsregio Hollands Midden. Dit vergt dus flexibiliteit van
de politie en de Veiligheidsregio Hollands Midden. Als dat nodig mocht blijken zullen in de loop
van 2013 aanpassingen aan werkplannen moeten worden gemaakt (ofwel aan de inzet van
politiemedewerker(s) aan de uitvoering van activiteiten). Mocht dit zich voordoen, dan zal de
Veiligheidsdirectie de consequenties daarvan inzichtelijk maken en bijsturen.
Momenteel worden voorbereidingen getroffen om de GMK Hollands Midden in 2013 te verhuizen
naar ‘De Yp’. De aanleiding van deze verhuizing is voor een belangrijk deel gelegen in het
voornemen van de Minister van Veiligheid en Justitie een landelijke meldkamerorganisatie met 10
locaties te bouwen. De verhuizing en de voorbereiding op de transitie naar een landelijke
meldkamerorganisatie brengen veel onzekerheid over het jaarprogramma van de GMK in 2013
met zich mee. In overleg tussen de GMK HM en MDOTO zal worden besloten aan welke
MDOTO-activiteiten de GMK HM een bijdrage levert.
In het werkplan van MD OTO wordt aan zowel BGC als politie meer capaciteit gevraagd dan dat
zij kunnen leveren. De politie heeft kenbaar gemaakt dat zij in 2013, gezien de ontwikkelingen in
het politiebestel niet in staat is de in het MOTOB beschikbaar gestelde uren te leveren. De
multidisciplinaire functionaris die wordt aangetrokken binnen de bestaande formatie van de
brandweer, zal een aantal taken van de politie en BGC oppakken. Zo kan alsnog het volledige
programma worden gedraaid.
De GMK en de politie zijn nog niet vertegenwoordigd in het MDI. Dit heeft te maken met de
oprichting van de nieuwe werkgroep MDNCW. Op dit moment wordt gekeken naar een adequate
invulling.
Niet voor alle onderwerpen in het werkplan MDOP wordt een multidisciplinair plan ontwikkeld. Zo
zullen bepaalde onderwerpen in 2013 in eerste aanleg inhoudelijk verkend worden, waarna op
basis hiervan besloten kan worden om een multidisciplinair plan te ontwikkelen. Dit zou kunnen
betekenen dat hiervoor extra capaciteit gevraagd zal moeten worden.
Een ander belangrijk, algemeen aandachtspunt is, dat veel werkgroepleden ook een repressieve
taak hebben bij grote incidenten. Daarnaast kunnen zij betrokken worden bij de evaluatie van
deze incidenten. Dit kan gevolgen hebben voor de daadwerkelijk beschikbare capaciteit voor het
uitvoeren van de werkplannen. Mocht dit zich voordoen, dan zal de Veiligheidsdirectie de
consequenties daarvan inzichtelijk maken en bijsturen.
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6. Implementatie en communicatie
Eind vorig jaar zijn tussen de werkgroepen, Hoofdenoverleg en Veiligheidsdirectie, binnen de
kaders van het vastgestelde besturingsconcept van de veiligheidsregio, scherpere afspraken
gemaakt over de onderlinge taakverdeling en de werkprocessen (bestuurlijke planning 2013).
Afgesproken is om de uitvoering van de jaarplannen en de capaciteitsinzet drie keer per jaar te
monitoren via de voortgangsrapportage Regionaal Beleidsplan waardoor, indien nodig, tijdig
bijgestuurd kan worden.

7. Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MDRB werkplan 2013
MDOP werkplan 2013
MDOTO werkplan 2013
MDI werkplan 2013
MDNCW werkplan 2013
MDC werkplan 2013

8. Historie besluitvorming
De werkplannen zijn vastgesteld in het Dagelijks Bestuur van 31 januari en 28 februari jl.
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A.8 Bijl.

Werkplan 2013
Multidisciplinaire Communicatie, versie 0.5 (9 januari 2013)
Op basis van het regionaal beleidsplan, het jaarplan van 2012, het concept-werkplan Oranje
1
Kolom 2013 en het medio 2012 opgestelde overzicht van de verschillende nog uit te voeren
activiteiten op het gebied van risico-, crisis en corporate communicatie is dit werkplan 2013
opgesteld.
In dit eerste concept is nog niet alles uitgewerkt. Dit heeft alles te maken met het feit dat op dit
moment een aantal activiteiten uit 2012 nog wordt uitgevoerd. Ook wordt, met behulp van tijdelijk
extra ondersteuning, een plan van aanpak voor de vervolgstappen professionaliseren
crisiscommunicatie uitgewerkt. Dit plan zal uiteraard in belangrijke mate het werkplan voor 2013
beïnvloeden. Voor de benodigde capaciteit betekent dit dat deze nog niet goed kan worden
geduid. Wel is uitgegaan van een bijdrage ter hoogte van 760 uur) vanuit het team communicatie
van de brandweer HM. Hierdoor is sprake van enige restcapaciteit die deels kan worden ingezet
voor de uitvoering van dit plan.
De planning voor de werkgroep communicatie ziet er voor 2013 er als volgt uit:
Nr

Onderwerp
Project
leider/
voorzitte
r

1

Capaciteit
2
Onders Expert
t

Planning
Q1

Q2

Q3

Q4

Corporate communicatie

1.1

Vernieuwen website

140

1.2

Beheer website

88

x

x

x

x

1.3

Nieuwsbrief VRHM

24

x

x

x

x

1.4

Huisstijl VRHM, implementeren

36

x

1.5

Uitwerken beleid nieuwe
communicatietechnologieën

36

x

x

2

210

x

Risicocommunicatie

2.1

Campagne mensenmassa’s en
evenementen

30

5*4

2.2

Campagne extreme

30

5*4

x

1

Op het gebied van crisiscommunicatie wordt dit werkplan uitgevoerd onder de vleugels van het werkplan
2013 Oranje Kolom. Crisiscommunicatie is in het RCP op dit moment ondergebracht bij het deelproces
bevolkingszorg. Om die reden is het hoofd BGC voorzitter van de werkgroep communicatie.
2
Dit betreft de leden van de werkgroep communicatie of de deelwerkgroep risicocommunicatie, afkomstig
van VRHM, GHOR, brandweer, politie en gemeenten.
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x

weersomstandigheden
2.3

Ontwikkeling middelen voor
communicatie over vuurwerk(opslag),
asbest

60

2.4

Database risicocommunicatieproducten

60

5*6

2.5

Bijeenkomsten deelwerkgroep
risicocommunicatie

40

5*16

2.6

Landelijke
bijeenkomsten/ontwikkelingen

40

2.7

Ad hoc/overig

60

5*4

156

104

3
3.1

5*6
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Crisiscommunicatie
Professionaliseren fase 2
Opstellen plan van aanpak
-

Vastleggen vakbekwaamheid
crisiscommunicatiemedewerker
s

PM

PM

-

Beschrijven verbinding TC en
andere deelprocessen BZ

PM

PM

-

Aanscherpen rol Hfd Comm in
relatie tot TL Comm

PM

PM

-

Communicatie bij GRIP4, wat
regionaal, wat lokaal

PM

PM

-

Evaluatie 4 piketfuncties: CoPI,
ROT, RBT, TLC

PM

PM

-

Procedure beschrijven, werving
en selectie piketfuncties en
reservebank

PM

PM

-

Coördinatie, borging en beheer
piketgroepen en pool

PM

-

Opleidingsbehoefte
inventariseren

PM

PM

-

OTO-traject regionale pool

PM

PM

-

implementatieacties

PM

PM

PM

PM

x

x

2
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x

x

x

x

3.2

Ontwikkelen beleid social media

40

3.3

opzetten netwerk
communicatieadviseurs externe
partners

40

3.4

Organiseren platform

60

4.

Ondersteuning projecten/multiwerkgroepen

4.1

Werkgroep implementatie
evenementenkader

40

x

x

x

x

4.2

Werkgroep netcentrisch werken

40

x

x

x

x

4.3

Werkgroep RCP-bevolkingszorg

100

x

x

x

x

4.4

Werkgroep
MDOP/MDOTO//MDI/risicobeheersing

PM

Totaal aantal uren per jaar

940 +
PM

x

24

210 +
PM

x

508 + PM
1658 + PM

Toelichting per onderwerp:
1. Corporate communicatie
De website VRHM wordt vernieuwd. Hiervoor is een projectteam in het leven geroepen waarvan
het hoofd Veiligheidsbureau de voorzitter is. De nieuwe website wordt tijdens het AB van 28
maart 2013 gepresenteerd. Een van de senior communicatieadviseurs van de brandweer is
uitvoerend projectleider en heeft in Q4 van 2012 en in Q1 2013 relatief veel uren ingepland voor
dit project. In Q1 is dat 140 uur. Verder is er in Q4 2012 en Q1 2013 een uitzendkracht (30 uur
per week) ingehuurd die helpt bij de realisatie van de website. In 2013 wordt de uitzendkracht
nog voor circa 210 uur ingezet.
De realisatie van de nieuwe website was ook de aanleiding om de bestaande huisstijlmiddelen
van de VRHM onder de loep te nemen en te restylen. In Q1 worden de nieuwe huisstijlmiddelen
opgeleverd en via de nieuwe website ter beschikking gesteld. Coördinatie ligt bij een senior
communicatieadviseur van de brandweer.
2. Risicocommunicatie
Aan de werkgroep risicocommunicatie neemt uit de vier subregio’s een communicatieprofessional
van een gemeente deel. Zij wonen de overleggen van de werkgroep bij, verzorgen activiteiten
voor campagnes en andere voorkomende werkzaamheden. Ook zorgen ze voor de
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terugkoppeling naar de achterban. Van de Omgevingsdienst West-Holland neemt ook een
communicatieprofessional aan de werkgroep deel, die taken uitvoert. De projectleider zorgt voor
de organisatie van de overleggen van de werkgroep, voert activiteiten voor campagnes en
voorkomende werkzaamheden uit, coördineert de activiteiten van de werkgroep, zorgt voor
terugkoppeling aan opdrachtgevers (Coördinerend Functionaris en voorzitter werkgroep
communicatie), werkgroep communicatie en alle gemeenten, houdt landelijke ontwikkelingen in
de gaten en zorgt dat communicatiemiddelen voor gemeenten beschikbaar zijn.
3. crisiscommunicatie
Het merendeel van deze acties heeft betrekking op het plan van aanpak professionalisering fase
2, dat voor 1 april 2013 wordt opgeleverd, evenals het ontwikkelen van social media beleid en een
groot aantal ondersteunende acties. In het eerste kwartaal van 2013 kan dan ook pas het
capaciteitsbeslag scherp gemaakt worden. Het platform is een structurele activiteit, waar het
eventuele netwerk van communicatieadviseurs van externe partners in opgenomen gaat worden.
4. ondersteuning projecten/multi-werkgroepen
De benodigde behoefte aan ondersteuning door communicatie-experts vanuit verschillende multiwerkgroepen moet nog expliciet gemaakt worden in overleg met de respectievelijke voorzitters.

Beschikbare capaciteit
Voor de uitvoering van het werkplan communicatie is de volgende capaciteit beschikbaar:
Discipline

Capaciteit bruto

Communicatie multidisciplinair
(wordt geleverd door
brandweer)

760

Brandweer Mono

80 + 50

GHOR

370 + 80

Politie

80

BGC/ Gemeenten

100 + PM

Tijdelijke projectcapaciteit

260 (prof.
crisiscomm.)

(t/m maart 2013)

3

210 (website)
(Vitale) partners

Nnb

totaal

1990 + PM

Capaciteit per deelnemer voor deelname werkgroep communicatie

3

Secretariële ondersteuning van de werkgroep communicatie wordt verzorgd door de administratief
medewerker afdeling planvorming BHM

4
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Onderwerp

Capaciteit

Regulier overleg werkgroep (incl.
voorbereiding en terugkoppeling
achterban)

8x4

Advisering/ ad hoc zaken

10

Deelname platformbijeenkomsten

8

Totaal

50

5
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A.8 Bijl.

Werkplan 2013 Multidisciplinaire Informatievoorziening (MDI),
versie 1.0 (13 december 2012)
Inleiding
Multidisciplinaire informatievoorziening is de informatievoorziening die de partijen van de VRHM
overstijgt. De werkgroep MDI houdt zich bezig met dit werkveld.
Het voorbeeld op het moment van multidisciplinaire informatievoorziening is LCMS (landelijk
crisismanagementsysteem), maar naar de toekomst toe zullen we voor verdergaande
samenwerking binnen de VRHM ook uitgebreidere informatievoorziening nodig hebben.
Doel MDI
Het hoger liggende doel van MDI is: “juiste informatie op de juiste plaats en tijd bij de juiste
persoon (binnen de VRHM)”. Zodat we echt “samen sterk voor meer veiligheid” kunnen staan,
doordat we dan:
- Effectiever zijn door een betere informatiepositie (we hebben dan als het ware aan
‘gedeeld geheugen’ als organisatie).
- Efficiënter kunnen samenwerken en informatie kunnen delen.
Om dit te bereiken is de doelstelling van MDI: integrale informatievoorziening binnen de VRHM.
Integraal wil in dit verband zeggen:
- Integraal, over de kolommen (de verschillende partijen in de VRHM) binnen de multiwerkgroepen en binnen de hoofdstructuur;
- Integraal, over de processen (van de veiligheidsketen) en dus tussen de multiwerkgroepen en de hoofdstructuur.
MDI richt zich met nadruk niet op mono-informatievoorziening omdat dit een verantwoordelijkheid
van de partijen in en om de VRHM is. De mono-informatievoorziening kan wel overlopen in
multidisciplinaire informatievoorziening en vice versa.
MDI streeft haar doelstelling na met inachtneming van de eigenheid en autonomie van de
betrokken partijen, bijvoorbeeld op het thema informatiebeveiliging. Dit zal verder worden
uitgewerkt in het MDI-beleidsplan.
Scope MDI
MDI is de werkgroep die zich richt op het organiseren (het richten en laten inrichten) van een
optimale multidisciplinaire informatievoorziening. Hierin speelt MDI een leveranciersrol richting de
andere Multi-werkgroepen. MDI doet in principe geen inrichtingsprojecten voor
informatievoorziening, maar bepaalt wel het Multi-beleid en de Multi-behoefte (zowel vraag- als
aanbodgestuurd).
De afdeling IPM (Informatie- en procesmanagement) binnen de brandweer is leverancier van de
inrichting en het (functioneel) beheer van deze multidisciplinaire informatievoorziening. Het team
ICT van de brandweer is leverancier van de technische ondersteuning ter realisatie van Multiinformatievoorziening.
Producten / diensten MDI
MDI levert de volgende diensten op het gebied van Multi-informatievoorziening:
- Beleid stellen en bewaken:
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Uitwerking van het beleid in beleidsdocument en architectuur.
Toepassing/doorvoering van beleid/architectuur zowel mono als Multi door de
leden van het MDI.
Informatievoorziening organiseren:
o Vraaggestuurd: de Multi-werkgroepen (klanten), helpen bij het vaststellen van
behoeften en formuleren van informatievoorzieningsprojecten.
o Aanbodgestuurd: Informatieanalyse van de huidige inrichting en gebruik van de
informatievoorziening om knelpunten te bepalen.
o
o

-

Activiteiten in 2013
De focus van de activiteiten in 2013 ligt op beleidsontwikkeling. Dit moet de kaders bieden voor
de (projectmatige) doorontwikkeling van informatievoorziening binnen VRHM. Hieronder wordt
ingegaan op welke activiteiten de beleidsontwikkeling concreet vraagt. Daarnaast wordt
aangegeven welke verbetering in informatievoorziening zal worden georganiseerd in 2013.
Beleid stellen in 2013:
Qua beleid wordt er in het bijzonder gekeken naar de
gegevensuitwisseling/informatiebehoefte in de crisisbeheersing, dit naar aanleiding van de
informatieproducten uit het project Crisisplan.
1

Informatievoorziening organiseren in 2013 :
Wat betreft doorontwikkeling informatievoorziening is er aandacht voor het verbeteren van de
locatiegegevens (conform BAG) en geografische informatie ten behoeve van crisisbeheersing.
Voorziene activiteiten 2014 – 2015.
In de jaren na 2013 zal de nadruk liggen op het verder doorontwikkelen en/of organiseren van de
informatievoorziening binnen VRHM. Dit komt in het beleidsplan VRHM naar voren in de
actiepunten 10-14, maar daarnaast kunnen ook andere behoeften vanuit de Multi-werkgroepen
worden opgepakt.
Multi-informatievoorzieningsprojecten in 2013 door BHM/IPM (de MDI-dienst
‘vraaggestuurd behoeftestelling ondersteunen’):
- Multi vakbekwaamheidsregistratie.
- Samenwerken / papierloos vergaderen binnen de VRHM.
- Nieuwe website VRHM (olv. BHM/Communicatie).
Multi-informatievoorziening in beheer bij BHM/IPM:
2
- LCMS.

1

Actiepunt 10 uit het beleidsplan VRHM kan worden ondersteund vanuit MDI wanneer het beleidsplan klaar is en de
informatieanalyse afgerond. Dit zal in de jaren 2014 en 2015 plaatsvinden.
2
Uit evaluaties is gebleken dat LCMS onvoldoende wordt/is gebruikt wanneer dit wel nodig was. Het bekendmaken en
oefenen met LCMS is een verantwoordelijkheid van MDNCW.
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Planning en capaciteitsvraag 2013:

N
r

Activiteiten
van MDI in
2013:

IP
MBH
M

GHO
R

A.

Multidiscipli
nair
beleidsplan
informatiemanagemen
t
Concept
architectuur
Advies
informatie
deling
crisisbeheersing
Verbeteren
locatiegege
vens (BAG)
LCMS
geografisch
e informatie
en plot
verbeterslag

150

100

B.
C.

D.

E.

Totaal:

MDI:
GM Poli
K
tie

50

50

Geme
enten
(via
BGC)
20

100

75

50

50

35

100

75

75

75

40

50

20

20

20

10
0

50

270

19
5

195

115

Q
2

x

x

15
0

25
0

Q
3

Q
4

e
v

x

x

x

x

10
0

FB

Q
1

160

20

100

500

Andere partijen:
M IC Partn IN3
D
T
ers
HU
N
UR
C
W

10
0

50

x

x

x

x

160

Het aantal genoemde uren is een globale inschatting. Een paar opmerkingen:
- In het kader van crisisbeheersing zal de inbreng van partners via MD-NCW lopen.
- De inhuur op de beleidsplanvorming zal worden gebruikt om kennis en capaciteit in te
brengen om het beleidsplan en daarmee de architectuur de juiste richting te geven.
Toelichting per onderwerp:
A. Multidisciplinair beleidsplan informatiemanagement
Multidisciplinair beleidsplan informatiemanagement voor VRHM (MDI-beleidsplan). Dit betreft een
beschrijving op hoofdlijnen van de gewenste situatie van Multi-informatievoorziening, de huidige
knelpunten en de benodigde verandering in de komende jaren.
4
Conform actiepunt 3 uit het beleidsplan VRHM .

3

Benodigde capaciteit van de formele convenantpartners.
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B. Concept architectuur VRHM
Een gestructureerde uitwerking van de gewenste situatie, de huidige situatie en verbeteringen.
Conform actiepunt 5 uit het beleidsplan VRHM (daarnaast moet de Veiligheidsregio Referentie
Architectuur, VERA, worden meegenomen). Waarbij actiepunt 7 dit jaar in de eigen kolommen
dient te worden uitgevoerd.
C. Advies: informatiedeling tijdens crisisbeheersing
Een analyse van de samenhang van gegevens t.b.v. crisisbeheersing en de gewenste manier
waarop deling tussen partijen zou moeten worden vormgegeven.
De informatieproducten zoals opgeleverd in het project Regionaal Crisisplan vormen hiervoor de
start, conform actiepunt 6 en 8 uit het beleidsplan VRHM. Verder zal specifiek naar de omgang
5
met vertrouwelijke informatie tijdens crisisbeheersing worden gekeken. Het advies wordt gericht
aan de werkgroep MDNCW (netcentrisch werken). MDI zal in een vervolgproject ondersteunen bij
de implementatie van het advies (bijvoorbeeld in werkwijze, informatieproducten en procedures).
D. Verbeteren locatiegegevens VRHM & kolommen: BAG.
Conform actiepunt 11 uit het beleidsplan VRHM.
E. LCMS geografische data (incl. BAG) en plot verbeterslag.
Een deel van actiepunt 14 uit het beleidsplan VRHM.

4

Uit het beleidsplan VRHM, paragraaf 2.3 “Informatiemanagement”. Door het ontstaan van de extra werkgroep MD NCW
(netcentrisch werken) verschuiven de actiepunten 1, 2 en 9 naar deze werkgroep. Actiepunt 4 is afgerond door wg.
Crisisplan.
Actiepunt 15-18 valt buiten de scope van MDI, MDI zal wel moeten aangeven welke data onderdeel moeten zijn van de
fallback.
5
Naar aanleiding van de evaluatie van het schietincident in de Ridderhof te Alphen aan de Rijn, waaruit bleek dat LCMS
onvoldoende is gebruikt onder andere door de vertrouwelijkheid van de informatie.
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Bijlage 1: actiepunten uit beleidsplan VRHM

6

Bedrijfsvoering (juiste moment bij de juiste personen)
1. Kolommen voeren netcentrisch werken door in alle relevante processen.
Netcentrisch werken is een vast onderdeel binnen opleiden, trainen en oefenen.
2. De VRHM geeft invulling aan de (piket)functies voor informatiemanagement zoals voorgesteld
in de Blauwdruk bedrijfsvoering informatiemanagement.
3. Ten behoeve van de doorontwikkeling opstellen multidisciplinair beleidsplan
informatiemanagement gericht op het opzetten van een structuur, het maken van
werkafspraken en het beschikbaar maken van middelen en verbinding tussen de reguliere en
crisisorganisatie.
Informatievoorziening (juiste informatie)
4. Kolommen werken processen crisisplan uit volgens Ordeningsmethodiek Processen tot een
benodigd niveau.
5. Kolommen voeren IASV als referentiekader door binnen bedrijfsvoering, beleid en
beschrijving van informatieproducten.
6. Kolommen definiëren informatiebehoefte per proces (en de daarbij betrokken functionarissen)
van het crisisplan.
7. Kolommen maken inzichtelijk welke informatie binnen de discipline zelf beschikbaar is en
welke informatie men van andere partijen (binnen en buiten de keten) nodig heeft.
8. Kolommen definiëren de betekenis die aan informatieproducten wordt toegekend.
9. Kolommen implementeren en hanteren vastgestelde informatieproducten binnen de
crisisorganisatie.
10. De benodigde informatieproducten voor de gekozen risico’s uit het risicoprofiel realiseren.
ICT (juiste wijze)
11. Kolommen sluiten aan op landelijke basisregistraties zoals GBA, BAG, nieuw handelsregister,
etc. en sluiten aan bij de landelijke werkwijze.
12. Standaard uitwisselingsformatten en de NORA worden zoveel mogelijk doorgevoerd in
bestaande applicaties en als standaard eis opgenomen bij nieuwe applicaties.
13. Kolommen gaan zoveel mogelijk gebruik maken van landelijke applicaties, databases en
voorzieningen, waaronder: LCMS 2.0, DBK, GHOR4all, NL alert en NCV.
14. Benodigde (landelijke) geografische informatiesystemen die aansluiten bij LCMS worden door
de kolommen in gebruik genomen.
Faciliteiten
15. VRHM organiseert fallback faciliteiten voor het Commando Plaats Incident (CoPI).
16. VRHM organiseert fallback faciliteiten en een uitwijklocatie voor het Regionaal
Coördinatiecentrum (RCC).
17. Gemeenten organiseren fallback faciliteiten en een uitwijklocatie voor hun Beleidsteam (BT).
18. VRHM organiseert fallback faciliteiten en een uitwijklocatie voor de GMK.

6

http://www.vrhm.nl/index.php/documenten/doc_download/1392-abvr11-0623-a-12-bijlage-1-concept-beleidsplan-vrhmversie-0-7
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Versie: 0.4

A.8 Bijl.
Werkplan 2013
Multidisciplinaire werkgroep ‘Netcentrische Werkwijze’ (MDNCW)
De multidisciplinaire werkgroep ‘Netcentrische Werkwijze’ (MDNCW) is in 2012 opgericht als
afsplitsing van de werkgroep Multidisciplinaire Informatievoorziening (MDI). Deze afsplitsing
kwam voort uit de behoefte om een aparte werkgroep in te richten waar de rol van operationele
informatievoorziening binnen de hoofdstructuur (voor alle IM-rollen) en de hiermee
samenhangende werkwijze besproken en doorontwikkeld wordt. Deze werkgroep is de plek waar
vraagstukken op het gebied van de netcentrische werkwijze en het gebruik van het Landelijk
Crisismanagement Systeem (LCMS) multidisciplinair kunnen worden neergelegd en besproken.
De werkgroep zal tevens, in nauwe samenwerking met de werkgroep MDI, uitvoering geven aan
de ambities van de VRHM op het gebied van ‘informatiemanagement’ die opgenomen zijn in het
Regionaal Beleidsplan 2012-2015 van de veiligheidsregio. Hierin is benoemd dat de VRHM de
komende jaren het informatiemanagement met name voor de crisisorganisatie op een hoger
niveau wil brengen. De werkgroep MDI is hierbij meerdere malen als actiehouder benoemd.
Vanwege de oprichting van de werkgroep MDNCW als afsplitsing van de werkgroep MDI, zijn
meerdere van deze taken verschoven naar de werkgroep MDNCW. Vanwege de raakvlakken zal
bij diverse onderwerpen nauw samen gewerkt worden met de werkgroep MDI.
Het nu voorliggende werkplan 2013 is het eerste werkplan van deze werkgroep en zal dit jaar nog
verder aangescherpt worden in afstemming met de werkgroepen Informatiemanagement (MDI) en
Opleiden, Trainen, Oefenen (MDOTO) (o.a. opleiding informatiemanagers/-coördinatoren).
Het werkplan 2013 voor deze werkgroep is tot stand gekomen op basis van het regionaal
beleidsplan, het rapport ‘Referentiekader Netcentrische Crisisbeheersing’, het ‘Netwerk
Netcentrisch Werken’ (opvolger van de Werkgroep Netcentrische Werkwijze) en de
aanbevelingen uit de Staat van de Rampenbestrijding, actiepunten die voortkomen uit
evaluatierapporten naar aanleiding van bijvoorbeeld het schietdrama in Alphen aan den Rijn
(IOOV, Tops; zie besluit Algemeen Bestuur d.d. 8 november 2012).
Het landelijke Netwerk Netcentrisch Werken werkt aan de hand van een aantal ontwikkelthema’s
de werkwijze netcentrisch werken verder uit: Handboek IM/NW, werkwijze Plot, inter- en
bovenregionale samenwerking en beleid ketenpartners. De werkgroep NCW levert een
belangrijke bijdrage aan de landelijke ontwikkeling van netcentrisch werken.
De door de werkgroep ‘Netcentrische Werkwijze’ opgestelde planning voor 2013 ziet er als volgt
uit:
Nr

1
1.1

Onderwerp

Doorontwikkeling proces IM
- Handboek IM (deelname landelijk)

Capaciteit
Deelname
Regionale
landelijk
ontwikkeling
n.t.b.

n.t.b.

‘’

‘’

Planning
Q1

Q2

Q3

Q4

X

X

X

X
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1.2

- Doorontwikkeling NW per mono discipline
en aansluiting op hoofdstructuur.

‘’

‘’

X

X

1.3

- Formats LCMS

‘’

‘’

X

X

1.4

- Visie omgang vertrouwelijke informatie

‘’

‘’

1.5

- Kennisvorming

‘’

‘’

n.t.b.

n.t.b.

2

Doorontwikkeling plotfunctie

2.1

- handboek plot (deelname landelijk)

‘’

‘’

2.2

- Vertaling informatieproducten naar plot

‘’

‘’

3

Opleiden, trainen en oefenen (OTO)

n.t.b.

n.t.b.

3.1

- Behoefte stellen richting MDOTO

‘’

‘’

3.2

- Monitoren/ evalueren oefeningen op
gebied van IM

‘’

‘’

3.3

- Doorontwikkeling competentieprofielen

‘’

‘’

n.t.b.

n.t.b.

‘’

‘’

4

Beheer en onderhoud piketgroepen

4.1

- Visievorming

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Totaal aantal uren per jaar

Bij de planning dient opgemerkt te worden dat het lastig is om te bepalen hoeveel capaciteit er
benodigd is voor de verschillende onderwerpen in zowel het landelijke netwerk als voor de
regionale uitwerking. Daarnaast is er qua onderwerpen een overlap met de werkgroep MDI. Hier
wordt op dit moment over gesproken door beide werkgroepen. Er zal zorg voor worden gedragen
dat er een goede afstemming plaatsvindt tussen beide werkgroepen en dat er geen dubbele
werkzaamheden plaatsvinden.

Toelichting per onderwerp:
1.
Doorontwikkeling proces IM
In de VRHM wordt al geruime tijd de netcentrische werkwijze toegepast. Op basis van nieuwe
inzichten, landelijke ontwikkelingen en opgedane ervaringen elders in het land, wordt het proces
informatiemanagement zowel landelijk als regionaal doorontwikkeld. Vanuit deze werkgroep wordt
een bijdrage geleverd aan de landelijke ontwikkelingen en worden er onderwerpen regionaal
uitgewerkt. Voor dit jaar betekent dit concreet dat een aanvang wordt gemaakt met de volgende
activiteiten:
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1.1
Handboek IM (deelname landelijk)
In het Netwerk Netcentrische Werkwijze wordt het proces van informatiemanagement
doorontwikkeld. Uiteindelijk zal dit leiden tot één of meerdere handboeken. Leden van de
werkgroep ‘Netcentrische Werkwijze’ van de VRHM zullen hier een bijdrage aan leveren. Hierbij
wordt rekening gehouden met de behoefte om de werkwijzen in de gehele keten (crisisorganisatie
van de VRHM) op horizontaal en verticaal niveau op elkaar af te stemmen.
1.2
Doorontwikkeling NW per mono discipline en aansluiting op hoofdstructuur
Elke discipline levert zijn eigen informatie op, waarmee een multidisciplinair beeld wordt gevormd.
In de projectgroep ‘Regionaal Crisisplan VRHM’ zijn de informatieproducten benoemd die de
verschillende disciplines vanuit de eigen processen kunnen opleveren. Voor de netcentrische
werkwijze is het van belang om afspraken te maken over wie welke informatie oplevert en waar
en op welke wijze deze informatie gedeeld wordt t.b.v. de processen van de hoofdstructuur.
1.3
Formats LCMS
Voor een overzichtelijk informatiebeeld in het LCMS kan met formats/ tabellen gewerkt worden.
Hierdoor wordt informatie geordend weergegeven en wordt gestreefd naar een eenduidige
invulling van het LCMS. Op basis van gedefinieerde informatieproducten kan hier invulling aan
gegeven worden.
1.4
Visie omgang vertrouwelijke informatie
In het verleden zijn meerdere malen problemen ondervonden met het (niet) delen van gevoelige
informatie in het LCMS door disciplines van de VRHM en externe crisispartners. Hiertoe zal een
visie opgesteld worden.
1.5
Kennisvorming
Bij de doorontwikkeling van de netcentrische werkwijze is het nuttig om te kijken naar de
netcentrische werkwijze van de andere veiligheidsregio’s. Op deze manier kan van elkaar geleerd
worden en voorkomen worden dat wij als veiligheidsregio problemen ondervinden die een andere
veiligheidsregio al eerder heeft ondervonden.

2.
Doorontwikkeling plotfunctie
De plotfunctie van het LCMS biedt vele mogelijkheden. Op basis van nieuwe inzichten, landelijke
ontwikkelingen en opgedane ervaringen elders in het land, wordt het gebruik van deze plotfunctie
zowel landelijk als regionaal doorontwikkeld. Vanuit deze werkgroep wordt een bijdrage geleverd
aan de landelijke ontwikkelingen en worden er onderwerpen regionaal uitgewerkt. Voor dit jaar
betekent dit concreet dat een aanvang wordt gemaakt met de volgende activiteiten:
2.1
Handboek plot (deelname landelijk)
In het Netwerk Netcentrische Werkwijze wordt het gebruik van de plotfunctie doorontwikkeld.
Uiteindelijk zal dit leiden tot één of meerdere handboeken. Leden van de werkgroep
‘Netcentrische Werkwijze’ van de VRHM zullen hier een bijdrage aan leveren.
2.2
Vertaling informatieproducten naar plot
In het project ‘Regionaal Crisisplan VRHM’ zijn generieke informatieproducten gedefinieerd,
waarmee een goed beeld gevormd kan worden van een incident. Er zal bekeken worden op
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welke wijze deze informatieproducten vertaald kunnen worden naar een plot. Met deze vertaling
wordt gestreefd naar een eenduidige totstandkoming van een plot.
3.
Opleiden, trainen en oefenen
Na de implementatie van het LCMS in de veiligheidsregio Hollands Midden, heeft het opleidingstrainings- en oefentraject specifiek in het kader van LCMS enige tijd stil gelegen. Dit mede in
afwachting van een nieuwe versie: LCMS 2.0. Nu dit (voorlopig) niet door blijkt te gaan dient toch
vorm gegeven te worden aan opleidingen, trainingen en oefeningen in het gebruik van LCMS en
de rollen die vorm en inhoud geven aan de netcentrische werkwijze. Voor dit jaar betekent dit
concreet dat een aanvang wordt gemaakt met de volgende activiteiten:
3.1
Behoefte stellen richting MDOTO
De werkgroep MDNCW heeft de ambitie een behoeftestellende rol te gaan spelen richting
MDOTO en zich hierbij actiever te gaan opstellen. Dit zal tot uitdrukking komen in de
betrokkenheid van de werkgroep MDNCW bij het formuleren van oefendoelen, -scenario’s en dilemma’s, maar ook bij de ontwikkeling en uitvoering van opleidingen, oefeningen en
verdiepingscursussen op het gebied van de netcentrische werkwijze.
3.2
Monitoren/ evalueren oefeningen op gebied van IM
De werkgroep MDNCW wil bij de uitvoering en evaluatie van oefeningen een nadrukkelijkere rol
spelen. Tot op heden wordt het netcentrisch werken tijdens een oefening (te) beperkt
geëvalueerd. Door een nadrukkelijkere rol hierin te spelen, wil de werkgroep tijdens oefeningen
inventariseren op welke onderwerpen het netcentrisch werken goed gaat en op welke
onderwerpen het doorontwikkeld moet worden. Eea zal plaatsvinden in zeer nauwe
samenwerking met MDOTO.
3.3
Doorontwikkeling competentieprofielen
Voor een aantal IM-rollen in de hoofdstructuur bestaan landelijk vastgestelde
competentieprofielen. Binnen de VRHM zijn er diverse rollen waar geen landelijke
competentieprofielen bestaan. Hiervoor zijn in het verleden regionale profielen opgesteld. Op
basis van de doorontwikkeling van het proces IM zal gestart worden met het aanpassen van deze
competentieprofielen.
4.
Beheer en onderhoud piketgroepen
Het beheer van de verschillende IM-piketgroepen in de verschillende organisatieonderdelen van
de crisisorganisatie is bij meerdere personen/ afdelingen/ organisaties belegd. De werkgroep
MDNCW heeft de ambitie om meer eenduidigheid in dit piketbeheer te creëren. Hierbij gaat het
met name om de organisatorische en inhoudelijke aspecten van het piketbeheer. Elke organisatie
blijft zelf verantwoordelijk voor het beheer van de ‘eigen’ piketten.
4.1
Visievorming beheer en onderhoud piketgroepen
Voor het creëren van meer eenduidigheid in het piketbeheer wordt gestart met het vormen van
een visie over de organisatorische en inhoudelijke aspecten van piketbeheer.
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Beschikbare capaciteit
Voor de uitvoering van het werkplan van de werkgroep Netcentrisch Werken is de volgende
capaciteit beschikbaar
Discipline

Capaciteit bruto

Capaciteit beschikbaar
1
voor werkplan 2013

Planvorming Multidisciplinair

250

210

Brandweer

100

60

GHOR

100

60

Politie

100

60

BGC/ Gemeenten*

150

110

GMK

100

60

Vitale partners

100

60

* Namens BGC/ de gemeenten zijn 2 personen vertegenwoordigd in de werkgroep.

Capaciteit per discipline voor randvoorwaardelijke zaken
Onderwerp

Capaciteit

Regulier overleg werkgroep (incl.
voorbereiding en terugkoppeling
achterban)

36 (12x3)

Advisering/ ad hoc zaken

4
Totaal

40

Aan de uitvoering van dit jaarplan zullen de leden van de werkgroep in totaal ongeveer 900 uur
besteden. Deze uren worden o.a. besteed aan deelname aan het ‘Netwerk Netcentrische
Werken’, de regionale vertaling hiervan, de doorontwikkeling van de werkgroep NCW, afstemming
met de werkgroep MD OTO, MD OP, MD I etc.

1

Na aftrek van de uren voor randvoorwaardelijke zaken
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A.8 Bijl.

Werkplan 2013
Multidisciplinaire Operationele Planvorming, versie 13 jan 2013
Op basis van het analyseren van het regionaal risicoprofiel (bijlage 1), het regionaal beleidsplan
(bijlage 2), diverse evaluatierapporten n.a.v. het schietdrama in Alphen aan den Rijn (IOOV,
Tops), het inventariseren van huidige plannen en procedures (bijlage 3) en op basis van nieuwe
inzichten, is een overzicht gemaakt van de onderwerpen die in 2013 in behandeling genomen
worden. Hierin zijn tevens enkele onderwerpen opgenomen die vanuit het lopende werkplan nog
niet afgerond konden worden.
Niet voor alle onderwerpen in onderstaande tabel is het vanzelfsprekend dat er een
multidisciplinair plan ontwikkeld wordt. Zo zullen bepaalde onderwerpen in 2013 in eerste aanleg
inhoudelijk verkend worden, waarna op basis hiervan besloten kan worden om een
multidisciplinair plan te ontwikkelen. Dit zou kunnen betekenen dat hiervoor extra capaciteit
gevraagd zal moeten worden. Inclusief de benodigde capaciteit ziet de door MDOP voorgestelde
planning voor 2013 er als volgt uit:

Nr

Onderwerp

Capaciteit
Project
leider

Project
Secr.

Planning
1

Expert

Q1

Q2
x

1

HSL-Zuid (vervolg van herziening)

150

100

30

x

2

Natuurbranden (vervolg)

100

100

30

x

3

Recreatieplassen (vervolg)

75

75

30

x

4

Decontaminatie

100

100

30

5

BRZO-bedrijven (VR-plichtig)

100

100

25

6

Protocol Verdachte Objecten

40

20

20

7

Dijkring 15

8

LPG-tankstations

60

30

15

9

Extreem weer

60

30

15

10

Grootschalige ziektegolf

100

100

30

11

Spoor (operationeel)

50

20

10

12

Ontkleurd operationeel leiderschap

50

20

15

Q3

Q4

x

x

30

x
x
x
x

x

x

x

x

1

Benodigde capaciteit (vanuit Politie, GHOR, Brandweer, gemeenten en derden) voor de rol van expert en
coördinator ten aanzien van het eigen monodisciplinaire proces, met een multidisciplinaire blik. Capaciteit
van overige (lokale of crisis-) functionarissen wordt hierin buiten beschouwing gelaten.
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13

14

Convenanten/ partnerschappen
x

-

ICT & Telecom

50

15

-

Defensie

50

15

-

Spoorse partijen

50

15

-

Waterschappen - Rijkswaterstaat

50

15

-

Openbaar Ministerie

50

15

x

-

LTO Nederland

50

15

x

x
x
x

Activiteiten m.b.t. het organiseren van
oefeningen voor de plannen:
-

Asbest

20

-

Penitentiaire Inrichtingen

20

-

Luchtvaartongevallen

20

-

Bio Scienepark Leiden

20

-

Crisisplan

20

15

Beheer en doorontwikkeling Regionaal
Crisisplan

50

20

x

x

16

Ontwikkelen formats

75

20

x

x

Totaal aantal uren per jaar

1400

735

x

385

Toelichting per onderwerp:
1. HSL-Zuid
‘Incidenten in tunnels (HSL)’ is als risico (cat. 1) benoemd in het regionaal risicoprofiel. Project is
gestart in 2012, afronding in 2013. De afbakening van dit project vindt in nauw overleg plaats met
de betrokkenen bij het opstellen van de Informatiekaart Spoor en het convenant met de spoorse
partijen.
2. Natuurbranden
Natuurbrand’ is als risico (cat. 3) benoemd in het regionaal risicoprofiel. Naar aanleiding van
Taskforce Natuurbranden in 2011 is door de VD besloten om dit thema in 2012 nader uit te
werken. Dit dient ook te worden bezien in relatie tot het Onderzoek IOOV natuurbranden, andere
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x

landelijke ontwikkelingen en een initiatief vanuit de gemeentelijke kolom. Door diverse
omstandigheden heeft het project in 2012 vertraging opgelopen en zal in 2013 herstart worden.
3. Recreatieplassen
‘Incidenten op het water’ en ‘watersportgebied’ zijn beide als risico (cat. 3) benoemd in het
regionaal risicoprofiel. Project is reeds gestart in 2012, afronding in 2013. Het generieke deel
wordt eind 2012 afgerond, het specifieke deel met aandachtspunten per plas volgt in 2013.
4. Decontaminatie
In het verlengde van zowel het Asbestprotocol als de monodisciplinaire brandweerprocedure op
het gebeid van OGS, wil MDOP met dit onderwerp in 2013 starten. Eea is wel afhankelijk van de
interne voortgang op het terrein van OGS binnen de brandweerorganisatie.
5. BRZO-bedrijven
‘Gevaarlijke stoffen inrichtingen’ is als risico (cat. 3) benoemd in het regionaal risicoprofiel. Bij
BRZO-bedrijven die VR-plichtig is dient binnen een jaar na vaststelling een RBP te zijn opgesteld.
Binnen Hollands Midden loopt op dit moment het beoordelingstraject bij Dekker Tankopslag. Door
vooraf capaciteit in te plannen kan op dergelijke ontwikkelingen ingespeeld worden.
6. Protocol Verdachte Objecten
Huidig regionaal protocol is aan herziening toe. Uitkomst van dit project is mede afhankelijk van
landelijke ontwikkelingen (herziening landelijk protocol).
7. Dijkring 15
In 2011 zou de Veiligheidsregio Utrecht het voortouw te nemen bij de aanvulling en herziening
van het bestaande plan voor Dijkring 15. Dit is vertraagd en zal nu door de VRU in 2013 opgepakt
worden. Zij zullen hierbij de projectleiding op zich nemen. Dit betekent dat MDOP hiervoor uren
dient te reserveren voor de inhoudelijke bijdrage aan dit traject.
8. LPG-tankstations
‘Gevaarlijke stoffen inrichtingen’ is als risico (cat. 3) benoemd in het regionaal risicoprofiel.
Gezamenlijk met MDRB wordt afgestemd wat de risico’s van dergelijke tankstations zijn en welke
voorbereidingen op het gebied van multidisciplinaire planvorming hiervoor getroffen dienen te
worden.
9. Extreem weer
Hiermee wordt voorbereid op de risico’s (cat. 2 & 3) uit het regionaal risicoprofiel; ‘hittegolf’,
‘droogte’, ‘koudegolf, sneeuw en ijzel’, ‘aanhoudende laaghangende mist’, ‘extreme regenvel’ en
‘storm en windhozen’.
10. Grootschalige ziektegolf
‘Bedreiging volksgezondheid’ is als risico (cat. 3) benoemd in het regionaal risicoprofiel. Bezien
wordt of en hoe er op dit risico voorbereid kan worden door middel van multidisciplinaire
planvorming. Conform paragraaf 4 – artikel 6 van de ‘Wet publieke gezondheid’ draagt het
bestuur van de veiligheidsregio zorg voor de voorbereiding op de bestrijding van een epidemie
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van een infectieziekte behorend tot groep A, alsmede op de bestrijding van een nieuw subtype
humaan influenzavirus, waarbij ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat.
11. Informatiekaart Spoor
Het huidige RBP Chloortransport en CBP Vitale Transportinfrastructuur HM worden omgevormd
naar een IK Spoor. Voor de overige modaliteiten in het CBP zijn al plannen ontwikkeld
(luchtvaartongevallen en scheepvaart) of wordt het op dit moment niet nodig geacht om hier een
plan voor te ontwikkelen.
12. Ontkleurd operationeel leiderschap
In het regionaal beleidsplan is opgenomen dat de voorzitter MDOP verantwoordelijk is voor het
opstellen en implementeren van een beleidskader ontkleurd operationeel leiderschap. In 2013 zal
gestart worden met een verkenning naar het onderwerp; welke richting willen we op?
13. Convenanten/Partnerschappen
In het regionaal beleidsplan is opgenomen dat het hoofd afdeling planvorming tbv de 4 kolommen
verantwoordelijk is voor het maken van samenwerkingsafspraken met crisispartners. In de notitie
‘Partnerschappen en convenanten Veiligheidsregio Hollands Midden’ is bepaald dat de werkgroep
MDOP de uitvoering hiervan doet. De opgenomen partnerschappen/convenanten zijn op basis
van de ontwikkelde modelconvenanten van het Veiligheidsberaad of in opdracht van de VD. Voor
enkele partijen is het convenant al vastgesteld en dient enkel nog een informatiekaart opgesteld
te worden. De realisatie van de genoemde convenanten is sterk afhankelijk van de beschikbare
landelijke convenanten per sector. Ten aanzien van het convenant met Defensie kan opgemerkt
worden dat de (hiervan afgeleide) Informatiekaart Defensie sowieso geactualiseerd zal worden,
onafhankelijk van de beschikbaarheid van het landelijke convenant. Mede op basis van de
diverse evaluatierapporten n.a.v. het schietincident in Alphen aan den Rijn (IOOV, Tops) worden
nadere samenwerkingsafspraken met het Openbaar Ministerie gemaakt.
Aan de lijst partnerschappen is het onderwerp LTO Nederland toegevoegd, op verzoek van de
Operationeel Leiders van het ROT HM. Aanleiding hiervoor is de inzet van deze organisatie bij de
grootschalige evacuatie van vee tijdens de overstromingsproblematiek in de provincie Groningen
begin 2012. Gegeven het deels agrarische karakter van de regio Hollands Midden in combinatie
met de overstromingsrisico’s, lijkt het zinvol om de mogelijkheden tot een eventueel partnerschap
cq convenant met deze sectororganisatie te verkennen.
14. OTO activiteiten
In het kader van de implementatie van plannen dienen deze getoetst te worden dmv oefeningen.
Uitgangspunt hierbij is dat plannen beoefend worden in het jaar volgend op de opstelling of
herziening. Vanuit deze optiek is het de bedoeling dat de genoemde onderwerpen terugkomen in
het werkplan 2013 van MDOTO. Hierover heeft afstemming tussen MDOP en MDOTO
plaatsgevonden. MDOP heeft hierbij de behoefte een meer behoeftestellende rol te gaan spelen
richting MDOTO en zich hierbij actiever te gaan opstellen. Dit zal tot uitdrukking komen in de
betrokkenheid van MDOP bij het formuleren van oefendoelen, -scenario’s en -dilemma’s. Ook wil
MDOP bij de uitvoering en evaluatie van oefeningen een nadrukkelijkere rol spelen. Ook in het
kader van het beheer van het Crisisplan zal MDOP een vergelijkbare rol spelen, waarbij het
functioneren van de regionale hoofdstructuur centraal zal staan, in plaats van een specifiek
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inhoudelijk thema of incidenttype. Dit zal grotendeels kunnen samenvallen met het beoefenen van
specifieke plannen zoals hierboven is beschreven. Op deze wijze wil MDOP meer greep krijgen
op de kwaliteit van de oefenuitkomsten in het licht van het multidisciplinaire planbeheer. Eea zal
plaatsvinden in zeer nauwe samenwerking met MDOTO.
15. Beheer en doorontwikkeling Crisisplan
Het afgelopen jaar is het Regionaal Crisisplan tot stand gekomen en vastgesteld. Het beheer van
het RCP valt nu onder MDOP. In het komende jaar dient de verdere implementatie van het RCP
nog verder vorm te krijgen, en zal in nauwe samenspraak met de Werkgroep Netcentrisch
Werken een verdere doorontwikkeling plaatsvinden van het proces van Informatievoorziening. Dit
valt weliswaar niet onder MDOP, maar zal wel in het RCP worden opgenomen, waarmee het
onderdeel van het beheer van het RCP vormt. Daarnaast wordt gekeken naar de adviezen van de
Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking (Commissie Noordanus), ten aanzien van
de werking van de hoofdstructuur, opschaling en afschaling bij bovenregionale incidenten.
16. Formats
Met het oog op het gewenste standaardisering en de herkenbaarheid van producten, zal de
werkgroep MDOP in 2013 aandacht geschonken worden aan de (door)ontwikkeling van formats
voor de multidisciplinaire planfiguren. Hierbij zal ook aandacht besteedt worden aan het thema
digitalisering.

Taakverdeling
• De werkgroep MDOP stelt voor de huidige werkwijze m.b.t. de verdeling van de rollen
projectleiders en secretarissen voor 2013 voort te zetten. Op basis van
capaciteitsoverwegingen worden deze rollen vervuld door functionarissen uit het team
‘plannen en procedures multidisciplinair’ van BHM. Als vanuit één van de kolommen de
behoefte bestaat om toch één van deze rollen te vervullen dan brengt dit met zich mee dat
hiervoor voldoende capaciteit beschikbaar gesteld moet worden.
• Het genoemde aantal uren is een globale inschatting, mede op basis van voorgaande jaren.
In de verschillende projectplannen wordt deze nader gespecificeerd en waar nodig bijgesteld.

Uitgangspunten MDOP
•

Visiedocument MDOP 2012

•

Wet en het Besluit veiligheidsregio´s.

•

Notitie ‘Partnerschappen en convenanten Veiligheidsregio Hollands Midden’

•

Aansluiten op het Regionaal Beleidsplan en bij de risico´s die benoemd zijn in het
Risicoprofiel (zie bijlage 1 en 2).

•

Aansluiten op het Regionaal Crisisplan, waarbij het crisisplan de generieke crisisorganisatie
van Hollands Midden beschrijft op basis waarvan 80% van de incidenten kan worden
afgehandeld. In de specifieke plannen waarvoor MDOP verantwoordelijk is, worden de
bijzondere aandachtspunten ten aanzien van de overige 20 % beschreven.

2

2

¨Uitvoeren benodigde voorbereidingsacties t.b.v. nationale rampscenario's zoals hoog water,
pandemieën en uitval van vitale infrastructuur samen met partners¨.
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•

Centrale coördinatie; Alle ad hoc ontwikkelingen waaruit mogelijk het opstellen van een plan
volgt, worden aangemeld bij het Hoofdenoverleg en voorgelegd aan MDOP ter advisering
over het vervolgtraject.

•

Waar mogelijk worden plannen die betrekking hebben op hetzelfde incidenttype gebundeld.

•

Alle plannen worden projectmatig opgepakt, waarmee de betrokkenheid van de juiste partijen
en (crisis-) functionarissen wordt geborgd. De projectvorm kan per plan verschillen.

•

MDOP is verantwoordelijk voor het beheer van de plannen:
o De secretaris voor het actueel houden van een overzicht van de bestaande plannen
en hun status en de juiste versies in LCMS, het CoPI, ROT en RBT.
o De vertegenwoordigers van de kolommen voor het monodisciplinaire beheer en
verspreiding.
o Gebruikers worden per e-mail geattendeerd op nieuwe danwel gewijzigde plannen.

•

Er vindt regelmatig afstemming plaats tussen de voorzitter van MDOP en andere
multidisciplinaire werkgroepen, zodat de onderlinge afstemming geborgd is.

Beschikbare capaciteit
In 2012 is meer zicht ontstaan op de urenbestedingen voor multidisciplinaire planvorming in het
kader van MDOP, die vanuit de afzonderlijke disciplines is besteed. Hieruit komt naar voren dat
de urenbestedingen niet uitsluitend samenhangen met de realisatie van het jaarlijkse werkplan
van MDOP. Om het totaal inzichtelijk te maken, wordt voor 2013 (net als vorig jaar) een
uitsplitsing gemaakt naar werkplan uren en randvoorwaardelijke uren voor MDOP. Uitgangspunt
hierbij is dat de urencapaciteit voor MDOP in 2013 gelijk blijft aan die van 2012.
Discipline

Capaciteit bruto

Capaciteit beschikbaar
3
voor werkplan 2013

Planvorming Multidisciplinair

2500

2310

Brandweer Mono

850

660

GHOR

660

470

Politie

800

610

BGC/ Gemeenten

660

470

(Vitale) partners/ GMK**

660

470

* Waarbij de expertrol in veel gevallen wordt vervuld door de betrokken MOV-er.
** Afgesproken is dat de GMK als agendalid deelneemt aan de werkgroep MDOP en per relevant onderwerp
capaciteit beschikbaar stelt.

Capaciteit per discipline voor randvoorwaardelijke zaken
3

Na aftrek van de uren voor randvoorwaardelijke zaken
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Onderwerp

Capaciteit

Regulier overleg MDOP/ afstemming

80

Advisering/ ad hoc zaken

50

Doorontwikkeling werkgroep

20

Kennisontwikkeling, deelname interregionale
en landelijke overleggen

40

Totaal

190
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Bijlage 1: Regionaal Risicoprofiel
Het risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden geeft inzicht in de risico’s in de regio Hollands
Midden die veel aandacht verdienen. Tevens geeft het risicoprofiel inzicht in die risico’s die de
regio met haar huidige rampbestrijdingsorganisatie het hoofd zou moeten kunnen bieden en in
risico’s die extra aandacht vergen. Voor dergelijke risico’s die extra aandacht vergen kan per
risico een (multidisciplinair) plan ontwikkeld worden. In onderstaande tabel wordt per risico uit het
risicoprofiel weergegeven welke plannen er binnen de VRHM zijn en waar dit nog voor ontwikkeld
dient te worden.

Categorie 2

Categorie 1

Risico
1. Ziektegolf (griep)
2. Transport gevaarlijke stoffen
3. Overstroming Dijkring 14
4. Overstroming Dijkring 15
5. Incidenten in tunnels (HSL)
6. Luchtvaartincidenten
7. Treinverkeer
8. Hittegolf
9. Objecten met een publieksfunctie
10. Paniek in menigten
11. Regionale keringen

Categorie 3

12. Aardbeving
13. Gevaarlijke stoffen inrichtingen

14. Energievoorziening
15. Dierziekten
16. Droogte
17. Natuurbrand
18. Wegvervoer
19. Plagen
20. Gebouwen onderwijsfunctie
21. Gezondheidszorggebouwen
22. Rioolwaterafvoer en
afvalwaterzuivering

Huidige plannen
X
RBP Chloortransport
CBP Vitale
Transportinfrastructuur HM

Activiteiten in 2013
… Grootschalige ziektegolf
IK Spoor (operationeel)

Coördinatieplan Dijkring 14

-

RBP Dijkring 15
RBP HSL-Zuid
IK Luchtvaartongevallen
X
X
X
Notitie ‘grootschalige
ordeverstoring’*
Coördinatieplan Dijkring 14
RBP Dijkring 15
X
RBP AKZO Sassenheim
IK Bio Sciencepark Leiden
RBP Katwijk Chemie

Herziening RBP Dijkring 15
… HSL-Zuid (herziening)
Oefening
IK Spoor
… Extreem weer
X

Draaiboek Stroomuitval
IK Gas & Elektriciteit
X
X
IK Duinbranden
IK Verdiepte Ligging A4
(tijdelijke situatie 6-0)
X
X
X
IK Waterschappen

Herziening RBP Dijkring 15
X
- (op basis van
ontwikkelingen VR-plichtige
bedrijven)
- Oefening Bio Sciencepark
- LPG tankstations
X
… Extreem weer
… Natuurbranden
IK Verdiepte Ligging A4
(definitieve situatie 3-3)
X
X
X
-

8
Agendapunt A.8 Bijlage AB VRHM 28-03-2013

23. Telecommunicatie en ICT

24. Koudegolf, sneeuw en ijzel
25. Verstoring voedselvoorraad
26. Drinkwatervoorziening
27. Bedrijfsgebouwen
28. Verstoring openbare orde
29. Aanhoudende laaghangende
mist
30. Incidenten op het water

X

X
X
IK Drinkwater
X
Notitie ‘grootschalige
ordeverstoring’*
X

IK Telecommunicatie en
ICT
IK Noodcommunicatie
… Extreem weer
X
X
… Extreem weer

IBP Braassemermeer
IBP Kagerplassen
- … Recreatieplassen
- IK Waterhulpverlening
Aanvalsplan Nieuwkoopse
Kust
plassen
IBP Zegerplas
X
… Grootschalige ziektegolf
31. Bedreiging volksgezondheid
X
… Extreem weer
32. Extreme regenval
X
… Extreem weer
33. Storm en windhozen
X
X
34. Gebouwen voor wegverkeer
IBP Braassemermeer
35. Watersportgebied
IBP Kagerplassen
- … Recreatieplassen
- IK Waterhulpverlening
Aanvalsplan Nieuwkoopse
Kust
plassen
IBP Zegerplas
IK Penitentiaire Inrichtingen
36. Gebouwen woonfunctie
X
X
37. Gebouwen logiesfunctie
* Notitie ‘grootschalige ordeverstoring’ valt buiten het beheer van de werkgroep MDOP.
Bij de rode velden in de tabel dient het volgende opgemerkt te worden:
- Voor meerdere risico’s genoemd in het regionaal risicoprofiel bestaan geen multidisciplinaire
plannen en deze zullen in 2013 ook niet ontwikkeld worden. De werkgroep MDRB zal
gevraagd worden deze risico’s nader te beschrijven en op basis hiervan vragen op welke
wijze een plan bijdrage kan leveren aan de bestrijding ervan.
- Bepaalde risico’s in het regionaal crisisplan zijn te abstract, waardoor niet duidelijk is of multiplanvorming noodzakelijk is. Nadere duiding van MDRB is hierbij noodzakelijk.
- Meerdere risico’s kunnen bestreden worden op basis van generieke planvorming. Voor deze
risico’s is het dus niet noodzakelijk om een specifiek plan te ontwikkelen.
Toelichting per niet gekozen risico’s waarvoor nog geen plan bestaat
9.
Objecten met een publieksfunctie
Risico is te generiek, waardoor het zich niet leent voor specifieke multi-planvorming.
12.
Aardbeving
In overleg met RB is besloten dat het risico te beperkt is.
15.
Dierziekten
Voor dierziekten zijn diverse landelijke protocollen en procedures.
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19.
20.
21.
25.
27.
37.

Plagen
Het risico is te onduidelijk, waardoor niet duidelijk is of multi-planvorming noodzakelijk is.
Gebouwen onderwijsfunctie
Risico is te generiek, waardoor het zich niet leent voor specifieke multi-planvorming.
Gezondheidszorggebouwen
Risico is te generiek, waardoor het zich niet leent voor specifieke multi-planvorming.
Verstoring voedselvoorraad
Het risico is te onduidelijk, waardoor niet duidelijk is of multi-planvorming noodzakelijk is.
Bedrijfsgebouwen
Risico is te generiek, waardoor het zich niet leent voor specifieke multi-planvorming.
Gebouwen logiesfunctie
Risico is te generiek, waardoor het zich niet leent voor specifieke multi-planvorming.
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Bijlage 2: Regionaal Beleidsplan
In het regionaal beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden wordt voor een periode van 4 jaar
(2012-2015) de koers bepaald, waarbij ook is beschreven op welke wijze dit dient te gebeuren en
wie waarvoor verantwoordelijk is. Zo zijn bepaalde actiepunten belegd bij de voorzitter van de
werkgroep MDOP. Ook zijn een aantal punten belegd bij het hoofd afdeling planvorming BHM,
maar dan wel ter bevordering van de 4 kolommen van de veiligheidsregio. Voor een aantal van
deze actiepunten is de werkgroep MDOP de geschikte multidisciplinaire werkgroep om deze
zaken te beleggen. Hieronder zijn de relevante actiepunten beschreven met daarbij beschreven
hoe hier uitvoering aan gegeven gaat worden of inmiddels al gebeurd is.
Samenwerking met partners
Actiepunten
Uitvoeren benodigde voorbereidingsacties t.b.v.
nationale rampscenario’s zoals hoog water,
pandemieën, en uitval van vitale infrastructuur
samen met partners.
Uitvoeren actielijsten van bestaande
convenanten, bepalen of doorwerking naar
bijvoorbeeld gemeenten nodig is en uitvoering
met partners evalueren en convenanten zo
nodig actualiseren.
Maken, uitvoeren, borgen en monitoren
afspraken met partners ten behoeve van
voorbereiding op incidenten.
Afspraken met partners maken over
bereikbaarheid, alarmering en oefenen.
Opnemen hoofdstuk ‘communicatie’ in af te
sluiten convenanten.
Vastleggen van samenwerkingsafspraken met
partners in relatie tot het crisisplan.

Incidentbestrijding en herstel
Actiepunten

Uitvoering
Doorvertalen, implementeren en borgen van de
landelijke modelconvenanten door het
Veiligheidsberaad:
- Drinkwater 
- Gas en elektriciteit 
- ICT en Telecom (2013)
- Rijkswaterstaat en Waterschappen (2013)
- Spoor (2013)
- Defensie (2013)
Ontwikkelen, doorvertalen implementeren en
borgen van convenanten met overige partners:
- Omgevingsdiensten 
- Waterhulpverlening (KW, KNRM RB) 
- DARES 
- Defensie (huidig convenant) 
- Openbaar Ministerie (2013)
Ontwikkelen informatiekaarten ‘partners’ per
convenant:
- Drinkwater 
- Gas en elektriciteit 
- Defensie 
- Waterschappen 
- Waterhulpverlening (2013)
- ICT en Telecom (2013)
- Rijkswaterstaat (2013)
- Spoor (2013)
- Omgevingsdiensten (2013)
- Noodcommunicatie (NCV, DARES &
Defensie) (2013)
- Openbaar Ministerie (2013)

Uitvoering
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Opstellen beleidskader ontkleurd operationeel
leiderschap en implementeren

Opstellen beleidskader ontkleurd operationeel
leiderschap en implementeren (2013)
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Bijlage 3: Huidige plannen en procedures
Op basis van het overzicht van de huidige multidisciplinaire plannen en procedures kan bepaald
worden welke plannen op basis van de ‘leeftijd’ van het plan herzien moet worden. In
onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de huidige plannen en procedures. De geel
gearceerde plannen dienen conform de leeftijd herzien te worden of op basis van eerder
gemaakte keuzes.
Rampbestrijdingsplannen en Calamiteitenplannen

Versie

Actie

RBP AKZO Nobel

2011

Herzien in 2014*

RBP HSL-Zuid

02-03-2008

Herzien in 2012*
(vervolg 2013)

RBP Bedrijventerrein Bio Science Park

07-06-2005

Herzien in 2012*

Dijkring 14

28-10-2010

Herzien in 2014

Dijkring 15

Versie 2007

Herzien in 2011*

Chloortransport

2006

Calamiteitenbestrijdingsplan Vitale Transportinfrastructuur HM

01-08-2005

Herzien, wordt
beperkt tot de IK
‘Spoor’

IBP Zegerplas

01-08-2007

IBP Kagerplassen

04-06-2003

Calamiteitenplan Nieuwkoopse plassen

01-10-2006

IBP Braassemermeer

20-05-2010

Informatiekaarten

Versie

Actie

Operationeel: Natuurbranden

2011

Herzien in 2012
(vervolg 2013)

Partners: Drinkwater

2011

Jaarlijks toetsen

Partners: Defensie

2011

Jaarlijks toetsen

Partners: Waterhulpverleners (KNRM, KW, RB)

In ontwikkeling

Ontwikkelen

Partners: Noodcommunicatie NCV, DARES & Defensie)

In ontwikkeling

Ontwikkelen

Partners: Waterschappen

2012

Jaarlijks toetsen

Partners: Omgevingsdiensten

In ontwikkeling

Ontwikkelen

Operationeel: Verdiepte ligging

2012

Herzien in 2015

Operationeel: Luchtvaartongevallen

2012

Herzien in 2015

Operationeel Penitentiaire Inrichtingen

2012

Herzien in 2015

Overige plannen (beheer VRHM)

Versie

Draaiboek stroomuitval 1.0

01-05-2011

Asbestprocedure

4

4

Samenvoegen in
2012

Herzien in 2014
Herzien in 2012
(vervolg 2013)

Inclusief Operationele Samenvatting
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Protocol Verdachte objecten

- Landelijke herziening in 2012
-Herzien in 2013

Overige plannen (beheer buiten VRHM)
Calamiteitendraaiboek A4 6-0 variant (tijdelijk)

In ontwikkeling

Keukenhof

In ontwikkeling

Katwijk Chemie

10-01-2006

i.o.m. Katwijk
bepalen

30-10-2008

tijdelijk

LPG stations gemeente Katwijk
Stormvloed gemeente Katwijk
Calamiteitenplan explosieven bij baggerwerkzaamheden
Binnenstedelijk Baggerwerk (4 jaar vanaf najaar 2008)
* Herziening op basis van een wettelijke verplichting
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A.8 Bijl.

Multidisciplinair
Opleidings-, Trainings- en
Oefenwerkplan
2013

Hoofdenoverleg 1ste concept
Hoofdenoverleg 2de bespreking
Veiligheidsdirectie
Dagelijks Bestuur (ter info)

3 december 2012
18 december 2012
14 januari 2013
31 januari 2013

Versie 0.4, 08 jan 2013
Werkgroep Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen
Veiligheidsregio Hollands Midden
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1. Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen
1.1. Inleiding
In dit werkplan staat beschreven welke multidisciplinaire opleidingen, trainingen en oefeningen in
2013 georganiseerd worden voor alle functionarissen in de hoofdstructuur van de
crisisorganisatie. Het beleid dat ten grondslag ligt aan dit werkplan is verwoord in het
Multidisciplinair opleidings-, trainings-, en oefenbeleidsplan (MOTOB) 2010 - 2013.
In dit werkplan wordt voor 2013:
• invulling gegeven aan de beleidslijnen zoals verwoord in het MOTOB;
• invulling gegeven aan het regionaal beleidsplan veiligheidsregio Hollands Midden 20122015;
• gestuurd op de oefenvisie en doelen mede naar aanleiding van evaluaties uit het
verleden.
• aandacht gevestigd op de scenario’s die voortkomen uit het risicoprofiel van de
veiligheidsregio Hollands Midden.
Dit werkplan is ontwikkeld door de werkgroep Multidisciplinair Opleiden-, Trainen- en Oefenen
(MDOTO). De leden van deze werkgroep zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van
dit plan.
Het werkplan is opgedeeld in 2 delen. Het eerste deel (hoofdstuk 1 en 2 ) geeft de algemeen te
volgen lijn aan in 2013. Deel twee (hoofdstuk 3 t/m 7) is de inhoudelijke invulling.

1.2. Beleidslijn MOTOB 2010-2013
In het MOTOB 2010-2013 zijn de volgende beleidslijnen verwoord:
a. Het hanteren van een integrale oefensystematiek.
b. Het aanschaffen, implementeren en borgen van vakbekwaamheidsregistratie ten
behoeve van evaluatie.
c. Het ontwikkelen van een professionele oefenstaf.
1
d. Alle functionarissen binnen de hoofdstructuur worden minimaal eenmaal per jaar in hun
functie geoefend op individuele en teamcompetenties.
In 2013 ligt het accent binnen de beleidslijnen op de volgende zaken:
a. Het toepassen van een integrale oefensystematiek waar plannen, uitvoeren, evalueren en
verbeteren centraal staat. Dit jaar ligt de nadruk op de slag van evalueren naar
verbeteren.
b. In het laatste kwartaal van 2012 wordt een stappenplan gemaakt om te komen tot de
inrichting van AG5 multidisciplinair. In 2013 wordt gestart met kwantitatieve registratie van
multidisciplinaire functionarissen.
c. In 2013 wordt gestart met een traject ‘coaching’ voor leden van de werkgroep MDOTO,
zodat zij gecertificeerd multidisciplinair coach / instructeur / waarnemer binnen de
veiligheidsregio zijn.
d. In het werkplan worden voldoende OTO-momenten aan alle functionarissen aangeboden.

1

De afbakening staat verwoord in het MOTOB 2010 - 2013 paragraaf 1.3
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1.3. Regionaal Beleidsplan
In het regionaal beleidsplan zijn een viertal prioriteiten benoemd.
a. Versterking gemeentelijke kolom
b. Samenwerking met partners
c. Informatiemanagement
d. Crisiscommunicatie
In het werkplan 2013 is specifiek aandacht voor:
a. de introductie van de OvD Bz in het CoPI;
b. de samenwerking met de convenantpartners. Op verschillende niveaus zullen partners
betrokken worden in het OTO programma;
c. informatiemanagement tussen teams;
d. In 2013 wordt bekeken of vanuit MDOTO crisiscommunicatie moet worden opgepakt.

1.4. Evaluaties
Ook in 2013 zal rekening worden gehouden met de uitkomsten van evaluaties uit voorgaande
oefeningen en trainingen.
Uit terugkoppelingen van oefeningen in 2012 blijkt dat:
• functionarissen de behoefte hebben om samen met andere teams te oefenen, om de
interactie te bevorderen.
• de sectie informatievoorziening de informatievoorziening tussen de teams wil beoefenen
• het BT de wijze van advisering vanuit het ROT wil beoefenen
• de door Projectgroep RCP ontwikkelde aandachtspuntenkaart als dynamisch document
beoefend kan worden
Daarnaast zijn binnen de werkgroep verbeterpunten aangedragen die betrekking hebben op de
oefenorganisatie zelf. Het gaat hier vooral om:
• De organisatie van MDOTO: Meer gezamenlijk werken aan scenario’s
• Meer aandacht voor borging van evaluatiepunten.
• Meer aandacht voor eigen ontwikkeling vakbekwaamheid van OTO-functionarissen.

1.5. Risico’s
Voor 2013 is een aantal risico’s benoemd die kunnen leiden tot knelpunten bij de uitvoering van
het multidisciplinaire opleidings-, trainings-, en oefenwerkplan. Dit zijn:
Voor 2013 is een aantal risico’s benoemd die kunnen leiden tot knelpunten bij de uitvoering van
het multidisciplinaire opleidings-, trainings-, en oefenwerkplan. Dit zijn:
• 1 januari 2013 start de Nationale Politie. Het uitgangspunt bij deze reorganisatie is dat de
‘dienstverlening’ van de politie richting (onder andere) veiligheidsregio Hollands Midden op
hetzelfde niveau gehandhaafd blijft als voorgaande jaren. Desalniettemin heeft de
reorganisatie consequenties voor medewerkers die nu werkzaamheden verrichten voor de
veiligheidsregio Hollands Midden, maar ook voor medewerkers die deelnemen aan
oefeningen, trainingen en opleidingen die door MDOTO worden georganiseerd. Dit vergt dus
flexibiliteit van de politie en de Veiligheidsregio Hollands Midden. Als dat nodig is zullen in de
loop van 2013 aanpassingen aan het werkplan moeten worden gemaakt (ofwel aan de inzet
van politiemedewerker(s) aan de organisatie van OTO-activiteiten, ofwel aan de OTO-druk
voor deelnemers aan OTO-activiteiten). De VD zal daarover worden geinfomeerd en een
besluit nemen.
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• De meeste MDOTO leden hebben ook een repressieve taak. Daarnaast kunnen zij betrokken
worden bij de evaluatie van incidenten. Wanneer de hoofden van de afzonderlijke diensten
bepalen dat medewerkers taken moeten verrichten ten aanzien van de ‘core business’ van de
operationele diensten kan dit gevolgen hebben voor de reeds geplande zaken in het werkplan.
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2. Uitgangspunten en invulling
2.1. Jaarthema
Op basis van de genoemde beleidslijnen en prioriteiten is het hoofdthema van MDOTO voor
2013:
Het verbeteren van het functioneren van de hoofdstructuur van de crisisbeheersing zoals
beschreven in het regionaal crisisplan.
In 2013 wordt dit bereikt door samenwerking centraal te zetten. Dit gaat zowel om het versterken
van de samenwerking binnen de hoofdstructuur als de samenwerking met partners. Het thema
samenwerking wordt in het programma verweven. In paragraaf 2.2 wordt beschreven wat de
specifieke doelen zijn.

2.2. Doelen
De doelen voor 2013 zijn een afgeleide van het MOTOB 2010-2013, aangevuld met actuele
ontwikkelingen, evaluaties en ervaringen uit voorgaande jaren. Deze zijn:
Inhoudelijke doelen
•
Verbeteren van het functioneren van de hoofdstructuur op basis van het crisisplan. Er
worden meerdere oefeningen georganiseerd waarin informatievoorziening tussen teams
centraal staat.
•
Vanuit het risicoprofiel wordt aandacht besteed aan specifieke onderwerpen. In het OTOprogramma zal specifieke planvorming vaak de basis zijn voor de scenario’s. Bij deze
oefeningen wordt op verzoek en medewerking van MDOP direct de toetsing op de
planvorming gedaan.
•
Vanuit het regionaal beleidsplan is de samenwerking met partners een thema. Bij de
oefeningen is het de intentie om zoveel mogelijk de partners te betrekken.
•
Naar aanleiding van de aanbevelingen in de rapportage van de Inspectie V&J over de
systeemtest en rapport van Tops naar aanleiding van het schietincident is een
aanbevelingenlijst opgesteld met punten waaraan de Veiligheidsregio prioriteit geeft. De
werkgroep Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MDOTO) pakt de aan hen
geadresseerde aanbevelingen op.
Kwaliteit en innovatie
•
In 2013 wordt op basis van een nieuwe multidisciplinaire oefenvisie het beleidsplan 20142017 ontwikkeld.
•
MDOTO besteedt meer aandacht aan het volledig doorlopen van de ‘plan-do-check-act’
cyclus.
•
Investeren in de leden van MDOTO om de benodigde competenties en vaardigheden
verder te ontwikkelen. Zoals PMO, MCE en een traject tot gediplomeerd coach.
•
In 2012 is de afdeling IPM van brandweer Hollands midden gestart met het onderzoek naar
de inrichting van AG5 voor multidisciplinaire functionarissen. In 2013 wordt dit afgerond.

2.3. Keuzes en invulling
Op basis van de in hoofdstuk één genoemde beleidslijnen, ontwikkelingen, evaluatiepunten,
beschikbare capaciteit en financiën worden in dit werkplan een aantal keuzes gemaakt. De
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keuzes worden hieronder uitgewerkt. De inrichting van het oefenbeleid gezien vanuit
multidisciplinair perspectief:
Betekenis multiverband
Basisvaardigheden
Per proces weten wat opgeleverd moet worden.
Dit zijn elementaire multidisciplinaire
vaardigheden
Teamniveau
Waar liggen de multiverbanden, is alles in de
beeldvorming aan de orde geweest. Pas BOB toe.
Grootschalig optreden
Relatie tussen teams. Nadruk op
informatievoorziening in BOB proces.
In 2011 en 2012 is veel aandacht besteed aan basisvaardigheden en teamniveau oefeningen. In
2013 staat grootschalig multidisciplinair oefenen van de teams uit de hoofdstructuur centraal. Het
doel van grootschalig oefenen in het multidisciplinaire veld is om samenwerking tussen teams te
beoefenen. Door de oefening niet te groot te maken kan het gericht op de elementen van de
samenwerking worden ingezoomd.
NB: Grootschalig oefenen is niet inherent aan veel eenheden op straat.

2.3.1. Opleidingen / trainingen
Voor dit jaar zijn concreet de volgende keuzes gemaakt:
• Training LCMS knoppencursus;
• Basisopleiding netcentrisch werken;
• Netwerkbijeenkomsten;
• De E-learning: module wordt in het kader van crisisbeheersing aangeboden aan alle
functionarissen die binnen de crisisbeheersing actief zijn en de basiskennis nodig hebben
voor het uitoefenen van hun functie.

2.3.2. Oefeningen
Voor dit jaar zijn concreet de volgende keuzes gemaakt:
• Hoofdstructuur oefening: Vier oefeningen waarbij elke lijn in de hoofdstructuur in drie of
vier dagen wordt beoefend (driemaal tot BT eenmaal tot RBT)
• BT-oefeningen: (De 21 nog niet tijdens de hoofdstructuur beoefende BT’s krijgen een
oefen of trainingsmoment aangeboden). Volgens het uitgangspunt dat iedere functie
minimaal eenmaal per jaar wordt beoefend.
• CoPI oefenweek: 6 tot 9 oefeningen waarbij overdracht naar het volgende CoPI centraal
staat.
• Operationele oefening: training op een oefenlocatie. De vorm is nog niet vastgesteld.

2.4. Financiën
Op basis van eerdere bestuursuitspraken heeft de werkgroep MDOTO een budget beschikbaar
van € 63.200,-. De kosten worden verantwoordt in hoofdstuk 6.
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3. Opleiden
Tot de doelgroep behoren de functionarissen die werkzaam zijn bij één van de kolommen van de
crisisbeheersing en rampenbestrijding en die ten tijde van een crisis deel uitmaken van de
crisisorganisatie.

3.1. Introductiecursus LCMS
Wat

Introductiecursus LCMS (Landelijk Crisis Management Systeem)

Wie

Alle nieuwe functionarissen in de crisisorganisatie die gebruik maken van LCMS

Waarom

Voor het effectief gebruiken van LCMS is het noodzakelijk dat alle functionarissen in
staat zijn de functionaliteiten van LCMS te gebruiken

Waarmee

De training start met een presentatie over de functionaliteiten van LCMS. Daarna
wordt er door de deelnemers getraind met de functionaliteiten van LCMS op de
computer.
Voorbereiding, begeleiding en evaluatie
3 uur
Deelname
max 15 deelnemers
Verzorging + locatie, Externe presentatie
€0,-

Waar effect

Na de training zijn de deelnemers in staat de functionaliteiten van LCMS effectief te
gebruiken. Men kent de werking van het LCMS en men weet wat de afspraken in het
gebruik van LCMS zijn.

Welke wijze

De training bestaat uit:
Theoriedeel: een interactieve presentatie.
Praktijkdeel: training met LCMS op de computer:

Wanneer

Vanuit een kolom of werkgroep kan er na overleg, een training worden ingepland.
Voorwaarde is dat de deelnemers in het bezit zijn van inloggegevens voor LCMS.

3.2. Basisopleiding netcentrisch werken
Wat

Basisopleiding netcentrisch werken

Wie

Alle nieuwe functionarissen binnen de hoofdstructuur van de Veiligheidsregio Hollands
Midden

Waarom

Alle functionarissen binnen de hoofdstructuur dienen te weten hoe informatiestromen
binnen de hoofdstructuur van de VRHM lopen en wie welke taak daarin heeft.

Waarmee

De training start met een presentatie waarin de hoofdstructuur en de informatie
stromen worden uitgelegd. Daarna oefenen de deelnemers met de functionaliteiten
van LCMS op de computer.
Voorbereiding, begeleiding en evaluatie
3 uur
Deelname
min 6, max 15 deelnemers
Verzorging + locatie, Externe presentatie
€0,-

Waar effect

Na de training zijn de deelnemers bekend met:
• de netcentrische werkwijze in hoofdstructuur van de Veiligheidsregio Hollands
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Midden. Ze weten welke informatie wordt gedeeld en door wie.
• de verschillende rollen die vorm en inhoud geven aan de netcentrische werkwijze.
Ze weten wie de informatie deelt en wie zorg draagt voor het totaalbeeld.
• de functie van LCMS in de netcentrische werkwijze en het gebruik daarvan binnen
de teams. Ze weten op welke wijze informatie wordt gedeeld en hoe het op
hoofdlijnen werkt.
Welke wijze

De training bestaat uit:
Theoriedeel: een interactieve presentatie,
Praktijkdeel: oefenen met LCMS op de computer:

Wanneer

Start van een cursus kan in onderling overleg. Vanuit een kolom of werkgroep kan een
training worden ingepland. Voorwaarde is dat de deelnemers in het bezit zijn van
inloggegevens voor LCMS.

3.3. Basiskennis Crisisbeheersing (E-learning)
Wat

Basiskennis Crisisbeheersing doormiddel van een webbased e-learning module

Wie

Medewerkers van gemeenten en hulpdiensten die een taak krijgen of hebben in de
crisisbeheersing of rampenbestrijding.

Waarom

Bij het ontbreken van basisvereisten voor functionarissen die geen sleutelfunctie
bekleden, is het aanbieden van enige basiskennis van het werkveld noodzakelijk.
Daarnaast is de aangeboden kennis een minimale basisvereiste voor elke functionaris
in de crisisorganisatie.

Waarmee

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van de e-learning module. De kosten die
voortkomen vanuit de cursus komen niet voor rekening van het budget voor MDOTO,
maar wordt per persoon doorberekend aan de gemeenten en hulpdiensten die er
gebruik van maken.

Waar effect

Deelnemers krijgen inzicht in het brede werkveld van crisisbeheersing en weten in
welk kader (hoofdstructuur) zij werkzaam zijn ten tijde van een crisis.

Welke wijze

De cursus wordt in de vorm van E-learning aangeboden en iedere deelnemer kan dit
op eigen tempo volgen. De e-learning module bestaat uit drie delen:
1. Theoriedeel 2. Praktijkdeel 3. Toets

Wanneer

Start van de e-learning kan op ieder gewenst moment, na aanmelding en ontvangst
van inloggevens.

3.4. Netwerkbijeenkomsten
Wat

Netwerkbijeenkomsten

Wie

Leden CoPI en leden ROT

Waarom

o
o
o

Kennisoverdracht voor nieuwe of gewijzigde plannen, procedures etc
Afstemming multidisciplinaire onderwerpen
Kennis maken en relaties onderhouden
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Waarmee

Voorbereiding, begeleiding en evaluatie
Deelname
8x 29 deelnemers à 2,5 uur
Verzorging + locatie, Externe presentatie

167 uur
582 uur
€3000,-

Waar effect

De sleutelfunctionarissen leren elkaar beter kennen en zijn op de hoogte van actuele
ontwikkelingen.

Welke wijze

Periodiek maximaal 2,5 uur bij elkaar komen en kennis uitwisselen, acties afstemmen
en relaties onderhouden. In een centraal gelegen leslokaal of vergaderruimte worden
bijeenkomsten georganiseerd.

Wanneer

acht keer in 2013
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4. Oefeningen
4.1. Hoofdstructuur oefeningen
Wat

Hoofdstructuur oefening

Wie

Alle teamniveau’s binnen de hoofdstructuur oefenen de lijn met één van de andere
teams. Binnen een week worden alle lijnen binnen de hoofdstructuur beoefend. Dit kan
in onderstaande samenstellingen:
• (veld) - GMK – CoPI,
• CoPI – ROT - TBZ,
• ROT – (R)BT - TBZ

Waarom

Afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan het effectiever werken binnen de teams.
De nadruk ligt nu op samenwerking tussen de teams zonder daarbij de interne
teamprocessen uit het oog te verliezen.

Waarmee

Om de samenwerking tussen teams te beoefenen wordt een overkoepelend scenario
voorbereid met een thema. Voor elke oefendag worden onderwerpen ingebracht
waardoor afstemming tussen de verschillende teams noodzakelijk wordt. De
benodigde oefeninzet per oefenweek is:
Voorbereiding, begeleiding en evaluatie
404 uur
Deelname
252 uur
Verzorging + locatie
€4000,-

Waar effect

Na de oefening hebben de deelnemers ervaring opgedaan met:
• gezamenlijke bestrijding van het incident
• sturing door informatiedeling met andere teams
• de communicatielijnen tussen functionarissen en teams.

Welke wijze

De oefening bestaat uit:
• een oefening aan de hand van een scenario
• feedback van een evaluator per team
• terugkoppeling van de oefenervaring vanuit de andere teams

Wanneer

Ieder kwartaal zal een hoofdstructuur oefening gehouden worden

4.2. BT oefening
Wat

Beleidsteam trainingen / oefeningen

Wie

Eenmaal per jaar moet iedere functie binnen elk BT van iedere gemeente worden
beoefend. Per jaar wordt geïnventariseerd of de behoefte bestaat aan teamtrainingen /
oefeningen of trainingen op functieniveau.

Waarom

Tijdens het trainen en oefenen worden vaardigheden van de deelnemers getraind op
individuele- en teamcompetenties. De aandacht tijdens deze sessies wordt gericht op
bestuurlijke dilemma’s.
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Waarmee

Voor de verzorging van deze training zal een extern bureau worden ingehuurd.
Voorbereiding, begeleiding, tegenspel en evaluatie
379 uur
Deelname
21 BT’s à 5 uur
750 uur
Externe observator/evaluatoren + verzorging
€ 32.000,-

Waar effect

Na de oefening hebben deelnemers verdieping aangebracht op één of meerdere
individuele- of teamcompetenties en ervaring opgedaan met de werkwijze in het
beleidsteam.

Welke wijze

De training /oefening bestaat uit:
•
Verdieping op kennis en vaardigheden
•
Feedback vanuit een evaluator / trainer

Wanneer

De oefeningen worden ingepland in het tweede en derde kwartaal van 2013.

4.3. CoPi oefenweek
Wat

CoPI oefeningen

Wie

Leden CoPI en CoPI medewerkers

Waarom

Dit jaar vinden 6 tot 9 CoPI oefeningen plaats in het kader van de hoofdstructuur
oefeningen, waarbij samenwerking met andere teams centraal staat. Om extra
oefenmomenten voor de CoPI’s te creëren zal er nog een CoPI oefenweek
georganiseerd worden. Hierbij staat overdracht centraal

Waarmee

Voorbereiding, begeleiding, tegenspel en evaluatie
Deelname
9 x 8 deelnemers à 3 uur
Externe observator/evaluator voor het teamfunctioneren + verzorging

Waar effect

•
•

Welke wijze

Het eerste CoPI start met het beoefenen van een scenario. Na de 2 of 3 ronde
wordt het incident overgedragen aan het volgende CoPI. Dit CoPI beoefent weer 2 of 3
de
ronden en draagt het incident vervolgens over aan het 3 CoPI.

Wanneer

Eerste kwartaal

313 uur
216 uur
€ 5.000,-

De samenwerking tussen Leider CoPI en het Informatiemanagement.
De overdracht van het incident aan de collega’s waarbij duidelijk het beeld, de
knelpunten en de prioriteiten worden doorgegeven.
de

de

4.4. Operationele oefening
Wat

Operationele training

Wie

Meerdaagse trainingen voor OvD-en, HOvD-en, CoPI-medewerkers en centralisten

Waarom

Een operationele training waarbij de deelnemers in een aaneengesloten periode in een
realistische omgeving scenario’s krijgen aangeboden, waarbij binnen die periode ruim
de mogelijkheid is om zichzelf te verbeteren. Verder is er ruimte om elkaar goed te
leren kennen, waardoor de samenwerking soepeler kan verlopen.

Waarmee

Voorbereiding, begeleiding, tegenspel en evaluatie
Deelname

635 uur
1950 uur
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Externe observator/evaluatoren + verzorging + tegenspel
Monokolom

Uit

Waar effect

Teamcompetenties en waar mogelijk gericht op individuele competenties die worden
bepaald in overleg met de deelnemer. De deelnemer zal meerdere malen in een CoPI
overleg voeren. Dit moet zo efficiënt mogelijk gebeuren. De OvD moet omgaan met de
druk die uit het veld komt, terwijl ook overlegd moet worden.

Welke wijze

Training op een trainingscentrum voor een aaneengesloten periode.

Wanneer

De voorbereidingsgroep komt met een voorstel
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5. Kwaliteit en innovatie
Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop MDOTO de kwaliteit van de gehele OTO organisatie gaat
verbeteren.

5.1. Kwaliteit van oefeningen
Voor de kwaliteit van de oefening is het van belang om in de voorbereiding duidelijk aan te geven:
wat de oefendoelen zijn, wat de bijbehorende opzet van de oefening is, wat de benodigde
capaciteit is, op welk moment welke producten gereed moeten zijn etc.
In 2013 zal nadrukkelijker gewerkt worden met format draaiboeken om de integraliteit binnen de
oefeningen te verhogen en daarmee de kwaliteit te vergroten.

5.2. Ontwikkeling Oefenstaf
In het Besluit- en de Regeling personeel veiligheidsregio’s worden multidisciplinaire functies
genoemd die betrekking hebben op OTO-activiteiten zoals de procesmanager multidisciplinair
oefenen en de evaluator multidisciplinair oefenen. De leden van MDOTO moeten minimaal PMO
gevolgd hebben. Leden van MDOTO gaan daar waar mogelijk per jaar naar minstens één
verdiepingsdag en zullen minimaal één werkbezoek afleggen in een andere veiligheidsregio.
Verder gaat er een traject tot gediplomeerd coach in gang gezet worden.

5.3. Visieontwikkeling
In 2013 gaat MDOTO verder met de visieontwikkeling rondom het multidisciplinair OTO. Deze
visie omvat de volgende kaders: MDOTO wil in de toekomst vraaggericht gaan werken waarbij de
behoefte van de klant centraal staat. Er wordt niet meer geoefend om het oefenen. Op basis van
het nog te ontwikkelen en te implementeren vaardigheidspaspoort worden de ontwikkelpunten
van de functionarissen inzichtelijk gemaakt. De leidinggevende in de lijn bepaalt op basis van de
ontwikkelpunten in overleg met de functionaris welke trainingen aanvullend gevolgd worden. De
functionaris wordt vervolgens ingeschreven op de betreffende training(en). Daarnaast moet
aandacht worden besteed aan het vullen van AG5 en de ontwikkeling van observatiemethoden
om individueel te kunnen observeren. Om de ruimte voor de nieuwe ontwikkelingen te creëren zal
van de afdeling vakbekwaamheid van de brandweer de derde FTE (nog niet ingevulde formatie)
voor multidisciplinair OTO worden ingevuld.

5.3.1.

Registratie

Het registreren van het aantal oefenmomenten en de behaalde resultaten en de competenties is
een belangrijke voorwaarde voor het continu verbeteren van de crisisfunctionarissen en –teams.
Daarnaast is het belangrijk te bepalen of alle deelnemers een evenredige oefenbelasting hebben.
Deze registratie wordt in 2013 opgezet.

5.3.2.

Vaardigheden en aandachtspunten

Er is gestart met het maken van een vaardighedenlijst van multidisciplinaire functionarissen. Er is
gekeken op welke wijze het best vormgegeven kan worden aan het waarnemen op deze
vaardigheden. Het doel is om dit verder te ontwikkelen waarbij functionarissen die
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aandachtspunten hebben een specifiek trainingsprogramma kunnen volgen om deze
aandachtspunten te verbeteren.

5.4. Evaluatie
Bij elke oefening wordt een evaluator aangewezen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van
het evaluatieplan. Uit elke oefening komen evaluatiepunten naar voren. Deze evaluatiepunten
moeten geborgd worden. Enerzijds gebeurt dit via registratie anderzijds moeten de punten binnen
de organisatie worden weggezet. De voortgang van deze evaluatiepunten wordt gemonitord.
Er is gebleken dat de leereffectiviteit toeneemt naar mate de kwaliteit van de evaluatie toeneemt.
Voor de kwaliteit en de acceptatie van de evaluatie is het in veel gevallen van belang om dit
extern te beleggen. Daarom worden evaluatoren veelal extern ingehuurd. MDOTO is
verantwoordelijk voor het eindverslag (samenvoeging van alle evaluaties). De VRHM heeft zelf
opgeleide evaluatoren. Ook gaan onze evaluatoren regelmatig bij andere regio’s evalueren.
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6. Financiën en capaciteit
In dit werkplan wordt € 63.000,- verantwoordt, waarvan € 5.500,- ten behoeve van een
registratiesysteem. In het MOTOB staat opgenomen dat de politie een capaciteit levert van 800
uur. De politie heeft kenbaar gemaakt dat, gezien de ontwikkelingen in het politiebestel, zij in
2013, net als in 2011 en 2012, niet in staat zijn de in het MOTOB opgenomen 800 uur te leveren.
De bijdrage van politie kan maximaal 600 uren bedragen.
Van alle partners wordt verwacht dat zij zich inspannen de toegezegde capaciteit te leveren en in
te plannen. Hierbij heeft de politie wel aangegeven dat zij geen zekerheid kan geven de
beschreven capaciteit te kunnen leveren.
De capaciteit MDOTO uren zoals opgenomen in tabel 8.1 zijn de uren die de MDOTO-leden en
responscelleden aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de oefening besteden. De
kosten voor observatie en coaching van functionarissen op hun individuele competenties worden
monodisciplinair gebudgetteerd (m.u.v. de multidisciplinaire functies).
De volgende tabellen geven een overzicht van de bestede uren en de capaciteit. De tabel 8.1
geeft weer, aan welke type oefeningen de uren en het geld worden besteed. Deze tabel geeft
alleen inzicht in de capaciteit die de organisatie van de oefening kost (inclusief tegenspel).

Tabel 8.1
De totale inzet die in 2013 wordt geleverd vanuit MDOTO (en responscelleden) voor de uitvoering
van het OTO-werkplan wordt weergegeven in de tabel 8.2.
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Tabel 8.2
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In tabel 8.3 staat weergegeven hoeveel capaciteit in het MOTOB beschikbaar is gesteld. De uren
van de GMK staan niet opgenomen in het MOTOB. Deze uren komen bovenop de beschikbaar
gestelde uren.

Tabel 8.3

Politie en BGC staan beide voor teveel uren ingepland. De multidisciplinaire functionaris die wordt
aangetrokken zal een aantal taken van de politie en BGC oppakken. Zo kan het volledige
programma worden gedraaid zonder dat de diensten overbelast worden.

7. Inzet buiten regulier budget
In dit werkplan wordt weergegeven welke OTO-activiteiten gerealiseerd kunnen worden met het
reguliere budget. Indien andere budgetten beschikbaar komen, kunnen andere OTO-activiteiten
worden georganiseerd m.b.v. deze gelden. Een aandachtspunt blijft dan wel de beschikbare
capaciteit.
Als capaciteit wordt gevraagd ten behoeve van oefeningen die niet in de regionale mono- en
multidisciplinaire werkplannen zijn opgenomen, dan vallen deze buiten het reguliere budget en
onder deze paragraaf.

8. Werkplanning
De werkplanning, voor zover die bij de presentatie van dit plan bekend is, waarin opleidingen,
trainingen en oefeningen zijn ingepland, is als separate bijlage bij dit plan gevoegd.
Deze werkplanning wordt alleen gewijzigd, als de wijzigingen binnen de kaders van dit werkplan
vallen.
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9. Bijlage 1: uren besteding deelnemers
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10. Bijlage 2: uitwerking capaciteit en uren MDOTO
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A.8 Bijl.
Werkplan 2013
Werkgroep multidisciplinaire risicobeheersing (MDRB), versie 1.4 (17 nov.)
Risicobeheersing is erop gericht in een vroegtijdig stadium van ontwikkelingen in de fysieke
leefomgeving aandacht te schenken aan veiligheid, waardoor risico’s kunnen worden afgewend,
1
beperkt of ten minste beheerst, zodat schade en leed wordt beperkt.
De werkgroep MDRB borgt dat risico’s geanalyseerd worden op basis van waarschijnlijkheid en
impact met als doel inzicht te geven in deze risico’s en handelingsperspectieven te bieden om
deze risico’s te verkleinen. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen beleid en uitvoering.
MDRB richt zich daarbij op het vormgeven van beleid en het coördineren van het geven van
adviezen wordt door een nader vorm te geven coördinatiepunt gedaan. Vooralsnog zijn beide
taken binnen MDRB belegd (zie punten 6 en 7).
De werkgroep MDRB werkt op projectbasis, de uren benodigd voor afstemming zijn meegenomen
in de projectcapaciteit. Samen met de benodigde capaciteit ziet de door MDRB voorgestelde
planning voor 2013 er als volgt uit:
Nr

1

Onderwerp

Capaciteit
2
Project Project Expert
leider
Secr.
40

Planning
Q1

Q2

Q3

Q4

X

X

X

X

X

Opstellen werkwijze adviseringstaken
VRHM, inclusief wijze van coördineren.
(opdracht Hoofdenoverleg)

20

60

2

Coördineren adviestaak VRHM en
invulling geven aan algemene
vraagbaakfunctie risicobeheersing en risicoadvisering. (Betreft een tijdelijke
taak die wordt herzien na
besluitvorming over punt 1.)

40

60

160
(40x4)

3

Opstellen multidisciplinaire visie
risicobeheersing (beleidsplan VRHM)

90

150

240
(4x60)

X

4

Actualiseren risicoprofiel (Wvr. art. 15)

75

100

40

X

(15x4)
3

X

1

Bron: VRHM (2011), Beleidsplan VRHM 2012-2015, vastgesteld door AB 10 november 2011.
Benodigde capaciteit (vanuit Politie, GHOR, Brandweer en BGC) voor de rol van expert en coördinator ten
aanzien van het eigen monodisciplinaire proces, met een multidisciplinaire blik. Capaciteit van overige
experts (bijvoorbeeld omgevingsdiensten, provincie, etc.) wordt hierin buiten beschouwing gelaten.
3
De geraamde capaciteit is gebaseerd op eenmaal per twee weken een afstemmingsmoment van twee uur.
De benodigde individuele adviseringstijd per kolom is hierin niet meegenomen.
2
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(4x10)
5

6

7

Analyseren en adviseren over de
aanpak van risico’s (uit het risicoprofiel)
(o.b.v. beleidsplan)
Afspraken aangrenzende regio’s,
bijdragen aan Provinciaal Overleg
Regionaal Risicoprofiel, toekomstige
ontwikkelingen bezien (o.b.v.
convenant Veiligheidsregio’s ZuidHolland)
Borgen risicokaart en lokale
risicoprofielen (o.b.v. Notitie Borging
Risicoprofiel)

10

40

40
(4x10)

50

-

16

Totaal aantal uren per jaar

305

X

X

X

X

X

X

X

X

(4x4)
X

20

40

40
(4x10)

430

596

Toelichting per onderwerp
1. Opstellen werkwijze adviseringstaken VRHM, inclusief wijze van coördineren
Het Hoofdenoverleg heeft MDRB de opdracht gegeven een werkwijze op te stellen voor het
geven van advies over veiligheidsrisico’s. In het eerste kwartaal van 2013 wordt een voorstel
daartoe aan het Hoofdenoverleg voorgelegd. Tot die tijd wordt de risicoadvisering geborgd door
het MDRB volgens de huidige werkwijze (zie punt 2).
2. Coördineren adviestaken VRHM en invulling geven aan de algemene vraagbaakfunctie op het
gebied van risicobeheersing
MDRB is vooralsnog op basis van haar taken, voor de veiligheidsregio, het bevoegd gezag en
andere partners het algemeen aanspreekpunt voor vragen op het gebied van risicobeheersing.
Daarnaast borgt MDRB dat expertise aanwezig is namens de veiligheidsregio, waar dit gewenst
is. Het betreft in ieder geval de onderstaande taken:
Nr

Onderwerp

Planning
(piekbelasting)
Q1

1

Advisering externe veiligheid (o.a. art. 12 en 13 Bevi)

2

Aanwijzen bedrijfsbrandweren (art. 31 Wvr)

3

Adviseren van het bevoegd gezag in de gevallen die in het
beleidsplan zijn bepaald (art. 10 Wvr)
Algemene vraagbaak op het gebied van risicoadvisering (o.b.v. dit
werkplan)
Advisering infrastructurele projecten

4
5

Q2

Q3

Q4

X

2
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6

Advisering Veiligheidseffectrapportages (VER)

7

Advisering Integraal Veiligheidsplan van gemeenten

8

Adviseren over rampbestrijdingsplannen

3. Opstellen multidisciplinaire visie op risicobeheersing, waarin onder andere de relatie met de
omgevingsdiensten is opgenomen (o.b.v. beleidsplan)
De VRHM adviseert gevraagd en ongevraagd aan gemeenten, provincies en andere
bestuursorganen over risico's, zoals in de Wvr is beschreven. Een belangrijk instrument hierbij is
advisering ten aanzien van vergunningen op bijvoorbeeld het gebied van bouw, gezondheid,
milieu, evenementen en brandveiligheid. De VRHM maakt hiervoor gebruik van de expertise die
aanwezig is binnen de verschillende kolommen en bij de partners. Om de adviestaak een
multidisciplinair karakter zoals bedoeld in de Wvr te geven wordt de visie op risicobeheersing
opgesteld en ter besluitvorming aangeboden. De visie op risicobeheersing is een multidisciplinaire
visie. Deze dient mede gebaseerd te worden op het risicoprofiel. Daarnaast dient de visie aan te
sluiten op de mono-processen en rekening te houden met de oprichting van de
omgevingsdiensten en de nadere uitwerking van het brandweerrisicoprofiel.
4. Jaarlijks actualiseren risicoprofiel
Het jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel is een verplichting vanuit de Wet veiligheidsregio’s
(art. 15). De huidige risico’s worden geanalyseerd met als doel te beoordelen of de risico’s nog
hetzelfde van aard of gewijzigd zijn en of nieuwe risico’s zich hebben voorgedaan. In deze
analyse worden toekomstige ontwikkelingen en de scenario’s uit het huidige risicoprofiel ook
meegenomen. De jaarlijkse afstemming vindt plaats met partners, waaronder de omliggende
veiligheidsregio’s. Voorafgaand wordt input verzameld. De kolommen in de VRHM betrokken en
de benodigde partners geduid.
5. Analyseren en adviseren over de aanpak van risico’s
In het risicoprofiel van de VRHM worden 40 risico’s geduid, waarbij staat aangegeven wat de
mate van waarschijnlijkheid en de impact is. Deze risico’s worden op een gedetailleerd niveau
geanalyseerd. De analyse bevat de beïnvloedingsmogelijkheden over de gehele veiligheidsketen
(risicobeheersing – incidentbestrijding – nazorg). MDRB duidt risico’s voor onder andere
operationele voorbereiding en incidentbestrijding. Tevens worden scenario’s gemaakt. Dit wordt in
samenwerking met partners gedaan. Over de risico’s wordt geadviseerd, waarna wordt bepaald
welke maatregelen getroffen kunnen worden, binnen de VRHM en haar partners, om de impact
en/of de waarschijnlijkheid te verkleinen. Daarbij zijn de prioriteiten uit het beleidsplan leidend.
6. Afspraken aangrenzende regio’s, bijdragen aan Provinciaal Overleg regionaal Risicoprofiel,
toekomstige ontwikkelingen bezien.
Zie 2. Daarnaast is Hollands Midden trekker ten aanzien van de uitwerking van bovenregionale
risico’s, in het kader van het convenant Veiligheidsregio’s Zuid-Holland. De uitwerking hiervan
vindt plaats in het Provinciaal Overleg regionaal Risicoprofiel.
8. Borgen risicokaart en lokale risicoprofielen (o.b.v. notitie borging risicoprofiel)
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De risicokaart is een belangrijke bron voor het risicoprofiel. De risicokaart wordt met gegevens
gevuld door gemeenten (ISOR – kwetsbare objecten) en door de milieudiensten (RRGS –
gevaarlijke stoffen). Momenteel loopt in Midden-Holland een pilot waarbij de omgevingsdienst
Midden-Holland, naast de gegevens over gevaarlijke stoffen, ook gegevens over kwetsbare
objecten (ISOR) invoert. Omdat de risicokaart een belangrijke bron is voor het risicoprofiel,
moeten de gegevens op de risicokaart actueel zijn. Het vullen van de risicokaart en beheren van
de gegevens door de gemeente verdient permanente aandacht. Het proces van borging van
vullen en beheren van de risicokaart zou in kaart gebracht moeten worden.
In het verlengde hiervan ligt dat op lokaal niveau risicoprofielen gemaakt zouden kunnen worden,
waardoor het risicobewustzijn t.a.v. andere gemeentelijke beleidsterreinen als ruimtelijke ordening
wordt vergroot. De VRHM kan hierin ondersteunen.

Taakverdeling
Het genoemde aantal uren is een globale inschatting. In de verschillende projectplannen wordt
deze nader gespecificeerd. Voor de uitvoering van de taak ‘coördineren adviestaken VRHM en
algemene vraagbaakfunctie’ zijn tijdelijke uren opgenomen. Deze uren worden begin 2013 nader
inzichtelijk gemaakt en gerelateerd aan de vorm te geven risicoadviseringstaken.
Voortgangsbewaking en eventuele herprioritering vindt plaats in het Hoofdenoverleg/ de
Veiligheidsdirectie.

Beschikbare capaciteit
De werkgroep MDRB bestaat uit:
Naam
Bart Vegt
Josine Smit
n.n.t.b.
Majella Roosjen
Ilse Goossens
Angelique Heus
n.n.t.b.
n.n.t.b.
Wisselend

Organisatie / functie
Plv. directeur Risicobeheersing, Brandweer Hollands Midden, Voorzitter
Sr. specialist, Brandweer Hollands Midden, secretaris
Medewerker, Politie Hollands Midden
Beleidsmedewerker, GHOR Hollands Midden
Sr. specialist, Brandweer Hollands Midden
Beleidsmedewerker, Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing
Administratieve ondersteuning
Coördinatiepunt risicobeheersing
Milieudiensten, Provincie, Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat
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Voor multidisciplinaire risicobeheersing in het kader van MDRB is de volgende capaciteit per
kolom per jaar beschikbaar:
Discipline
Brandweer mono
GHOR
Politie
BGC/ gemeenten
Administratieve ondersteuning
(Vitale) partners
Totaal

Capaciteit*
565 uur
250 uur
250 uur
250 uur**
80 uur
n.t.b.
1.395 uur

* Het gaat hier om de totale capaciteit voor overleg van de werkgroep MDRB en uitvoering van de
projecten genoemd op pag. 1.
** Waarbij de expertrol gedeeltelijk wordt vervuld door eventueel betrokken MOV-ers en
gedeeltelijk vanuit BGC.

Financiën
De personele kosten worden gedragen door de deelnemende disciplines zelf. Voor facilitaire
zaken is € 500,- begroot, uit het budget veiligheidsregio.
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A.9
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Voortgangsrapportage
regionaal beleidsplan
Algmeen Bestuur

Opgesteld door:

Peter Kessels (VB)

Datum:

28 maart 2013

A.9

Bijlage(n):

1

H. Lenferink (DB)
H. Meijer (VD)
/

Status:

Informatief

Datum:

/

2. Toelichting
Bestuurlijk is afgesproken dat de uitvoering van het multidisciplinaire Regionaal Beleidsplan
VRHM in de normale P&C-cyclus wordt opgenomen. Om de voortgang van het Regionaal
Beleidsplan VRHM te kunnen monitoren, is een format voor een voortgangsrapportage
ontwikkeld. Het format is in de veiligheidsdirectie VD van 17 december jl. geaccordeerd.
Het is voor het eerst dat de VRHM de voortgang op een dergelijke wijze monitord. Het instrument
zal in de komende periode nog verder verbeterd worden.
De nu voorliggende voortgangsrapportage blikt terug op het afgelopen jaar en geeft via een
zogenaamd ‘stoplichtensysteem’ aan wat de behaalde resultaten zijn voor het jaar 2012 en waar
zij staan met de uitvoering van de geplande werkzaamheden. De uitkomsten zijn inzichtelijk
gemaakt via een zogenaamd ‘stoplichtensysteem is (groen=conform planning, oranje= vraagt
aandacht, rood= planning loopt uit)’. De voortgangsrapportage verschijnt drie keer per jaar en
past binnen de P&C-cyclus.
Gebleken is dat sommige actiepunten bij nader inzien of door voortschrijdend inzicht, aangepast
dienen te worden. Dit is cursief aangegeven als: ‘Voorstel voor aanpassing beleidsplan: dit
actiepunt door laten lopen tot in 2013’.
Geconcludeerd kan worden dat bijna alle actiepunten tijdig zijn opgepakt. Dit zegt natuurlijk nog
niks over het resultaat, mede ook omdat het resultaat, in sommige gevallen, onvoldoende
concreet beschreven is in het regionaal beleidsplan.
Tevens wordt de voortgang van de jaarwerkplannen van de multidisciplinaire werkgroepen
gemonitord.
De voortgangsrapportage 2012 is mede de basis geweest voor het opstellen van de
jaarwerkplannen 2013 van de multidisciplinaire werkgroepen, die in de vorige vergadering van het
Dagelijks Bestuur zijn vastgesteld.
De informatie in de voortgangsrapportage is opgesteld eind 2012.
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3. Kader
Het regionaal beleidsplan VRHM 2012-2015 en de jaarwerkplannen 2012 van de multidisciplinaire
werkgroepen.

4. Implementatie en communicatie
De voortgangsrapportage verschijnt drie keer per jaar.
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A.9 bijl.

Voortgangsrapportage Regionaal
Beleidsplan VRHM

Versie:
Datum:
Betreft:
Besluitvorming:
Documentbeheer:

1.0
Februari 2013
Voortgangsrapportage Regionaal Beleidsplan periode 1-1-2012 t/m 31-12-2012
Veiligheidsbureau VRHM
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Voorwoord
Voor u ligt de eerste voortgangsrapportage van het meerjaren Regionaal Beleidsplan van de
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). Het is bedoeld als stuurinstrument voor de Veiligheidsdirectie en
verschijnt drie keer per jaar. De eerste keer na vier maanden, de tweede na acht maanden, de laatste na elf
maanden.
De voortgangsrapportage geeft een momentopname van de uitvoering van een jaarschijf van het Regionaal
Beleidsplan VRHM. Het geeft antwoord op de vraag: ‘worden de activiteiten die in het Beleidsplan zijn
opgenomen ook daadwerkelijk geleverd binnen de grenzen van tijd, kwaliteit en capaciteit’. Op basis van de
gerealiseerde uitvoering van de jaarplannen van de kolommen en de multidisciplinaire werkplannen van de
1
werkgroepen wordt de voortgangsrapportage opgesteld.
Als alles volgens planning verloopt, scoort een activiteit groen. Daar wordt dan ook geen toelichting op
gegeven. Als een activiteit in dit jaar zeker niet meer gerealiseerd kan worden, is de score rood. Uiteraard
volgt er dan een toelichting op wat er aan de hand is. Als er op één van de aspecten tijd, kwaliteit en
capaciteit verstoring optreedt of een ander risico speelt, wordt de kleur geel gegeven. Ook dan volgt er een
toelichting én wordt uitgelegd op welke wijze geprobeerd wordt bij te sturen om het resultaat zo mogelijk
alsnog te halen. De scores worden gegeven op basis van de uitkomsten van de voortgang van de
jaarplannen en werkplannen die zijn opgenomen in de bijlage.
De concept-voortgangsrapportage Regionaal Beleidsplan VRHM wordt eerst in het HO besproken. De
kolommen en de multidisciplinaire werkgroepen leveren de input hiervoor aan (de scores en toelichtingen op
de vier beleidsprioriteiten, risicobeheersing, incidentbestrijding en herstel, bedrijfsvoering en
kwaliteitszorgsysteem en de stand van zaken van de jaar- en werkplannen).
Hierna vindt bespreking van de voortgangsrapportage Regionaal Beleidsplan VRHM in de Veiligheidsdirectie
plaats en worden de kleurscores en toelichtingen (al dan niet aangepast) door de Veiligheidsdirectie
vastgesteld.

1

Het betreft de jaarplannen van de GHOR, GMK, BGC en de Brandweer en de multidisciplinaire werkplannen van MDOP,
MDOTO, MDI, MD Netcentrisch werken, MC Communicatie en MDRB
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1. Beleidsprioriteit 1: Versterking gemeentelijke kolom
Missie
De gemeenten zijn een belangrijk en onmisbaar onderdeel van de hoofdstructuur van de crisisorganisatie. Door invulling te geven aan het
vastgestelde regionale normenkader versterkt deze ‘vierde hulpverleningskolom’ haar crisisorganisatie.
Speerpunten:
De resultaten voor de versterking van de gemeentelijke kolom in de komende beleidsperiode zijn:
Alle gemeenten voldoen op 1 januari 2014 aan het normenkader VRHM;
De samenwerkingsvormen tussen de gemeenten zijn op 1 januari 2013 herijkt en in een blauwdruk vervat. De gemeente is zelf verantwoordelijk
maar kan haar taken in de crisisbeheersing samen met partners en andere gemeenten vormgeven. De samenwerking van de gemeentelijke
crisisorganisatie wordt bij voorkeur op districtelijk niveau vormgegeven en voor sommige onderwerpen op regionaal (veiligheidsregio) niveau. De
implementatie volgt gefaseerd.
Het monodisciplinaire beleid opleiden, trainen en oefenen en de regie door Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) is op 1 januari 2013
uitgewerkt;
Alle gemeenten hebben het regionaal crisisplan op 1 januari 2014 geïmplementeerd. Dit heeft met name betrekking op de aanpassingen van de
processen in het deelplan bevolkingszorg;
De doorontwikkeling netcentrisch werken is op 1 januari 2013 volledig geborgd binnen de gemeenten (voor uitvoering zie beleidsprioriteit
informatiemanagement);

Voortgang
Legenda
Groen
Geel
Rood

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit
Prestatiedoel wordt in 2012 niet gehaald

nr actiepunt

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk

reguliere 12 13 14 15 Status Toelichting

multi

bedrijfs-

directieniveau

uitvoering

voering
1 Uitvoeren lokale en districtelijke
verbeterplannen

mono

coördinerend
functionaris

gemeentesecretarissen ja

X

X

Zie jaarplan BGC 2012; uitvoering loopt maar nog niet
afgerond; komt terug in werkplan Oranje Kolom 2013
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2 Uitvoeren regionaal verbeterplan

mono

2011
nr actiepunt

coördinerend

hoofd BGC

ja

X

X

Is verwerkt in werkplan Oranje Kolom 2013.

functionaris
mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk

reguliere 12 13 14 15 Status Toelichting

multi

directieniveau

uitvoering

bedrijfs-

mono

coördinerend

gemeentesecretarissen ja

voering
3 Uitwerken blauwdruk
samenwerkingsvormen gemeenten

X

Zie jaarplan BGC 2012; discussienotitie

functionaris

samenwerkingsvormen is opgesteld. Is met GS’n en in
clusters nadrukkelijk thema geweest. Afronding in thema
GS’n dd 28 november 2012.; krijgt in de uitvoering vervolg in
2013 (zie punt 4). Actiepunt is afgerond.

4 Uitrollen samenwerkingsverbanden

mono

gemeenten
5 Uitvoeren vervolgmetingen (+1 en

coördinerend

gemeentesecretarissen ja

X

X

X

functionaris
mono

+2) van de scan gemeentelijke

coördinerend

In vier clusters is plan voor intergemeentelijke samenwerking
opgesteld en is men bezig met de uitrol. Loopt door in 2013.

hoofd BGC

ja

X

X

+1-meting is uitgevoerd; concept-rapportages zijn naar de

functionaris

gemeenten; afronding in december 2012.

processen in 2012 en 2014
6 Uitwerken en implementeren

mono

monodisciplinair OTO-beleidsplan

coördinerend

gemeentesecretarissen ja

X

X

X

X

functionaris

Uitwerking OTO-beleidsplan is doorgeschoven naar 2013;
implementatie start ook in 2013.

gemeenten
7 Aanbieden van een jaarlijkse OTO

mono

producten catalogus cq OTO

coördinerend

hoofd BGC

ja

X

X

X

X

functionaris

2012 apart jaar i.v.m. implementatie deelproces
bevolkingszorg; naast aanbieden training voor specifieke

jaarplan aan gemeenten

functies (w.o. bestuurders, crisiscommunicatie) is
productcatalogus inmiddels rondgestuurd.

8 Vastleggen van de mate van

mono

geoefendheid en vakbekwaamheid

coördinerend

gemeentesecretarissen ja

X

functionaris

X

X

Wordt conform afspraak in 2013 opgepakt (werkplan Oranje
Kolom 2013).

per crisisfunctionaris (lokaal) in een
door de VRHM beschikbaar gesteld
systeem
9 Uitwerken deelplan bevolkingszorg
van het regionaal crisisplan

multi

regionaal

projectleider crisisplan

ja

X

Afgerond, AB 8/11/12. Actiepunt is afgerond.

commandant
BHM
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nr actiepunt

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk

reguliere 12 13 14 15 Status Toelichting

multi

bedrijfs-

directieniveau

uitvoering

voering
10 Implementeren deelplan
bevolkingszorg van het regionaal

mono

coördinerend
functionaris

crisisplan

gemeentesecretarissen ja

X

X

Implementatietraject heeft met o.m. informatiebijeenkomsten
en workshops TBZ in 2012 veel aandacht gekregen; loopt
door in 2013 conform planning

Conclusie:
Het traject versterking gemeentelijke kolom ligt goed op koers. Voor meer details wordt verwezen naar het werkplan BGC 2012 en het nieuwe
werkplan 2013 Oranje Kolom.
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2. Beleidsprioriteit 2: Samenwerking met partners
Missie
De VRHM ziet het als haar kerntaak om de partners in veiligheid met elkaar te verbinden en samenwerking te bevorderen. Deze samenwerking vindt
plaats op strategisch, operationeel en tactisch niveau en in alle fasen van de veiligheidsketen. Het kennen van elkaar, informatie delen en geoefend
zijn draagt bij aan een goede samenwerking tijdens incidenten of crises
Speerpunten:
De VRHM bepaalt bij welke risico’s uit het risicoprofiel samenwerkingsafspraken met partners nodig zijn.
De VRHM kent haar partners, deelt informatie met hen, maakt werkafspraken en oefent gezamenlijk (indien dit is afgesproken), opdat in geval van een
incident, ramp of crisis adequaat gehandeld wordt. De VRHM continueert de relatie met de partners waar zij al afspraken mee heeft. Dit zijn de
partners waar convenanten mee afgesloten zijn, het Openbaar Ministerie (OM) en milieudiensten.
De VRHM heeft afspraken gemaakt over (wederzijdse) bijstand met omliggende veiligheidsregio’s en over de afstemming in geval van
grensoverstijgende incidenten. De VRHM zal samen met aangrenzende veiligheidsregio’s onderzoeken op welke gebieden de regio’s elkaar kunnen
versterken of ondersteunen.

Voortgang
Legenda
Groen
Geel
Rood

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit
Prestatiedoel wordt in 2012 niet gehaald

nr actiepunt

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk

regulier

multi

e

directieniveau

uitvoering

12 13 14 15 Status Toelichting

bedrijfsvoering
1 Uitvoeren benodigde

multi

directeur VRHM

voorbereidingsacties t.b.v.

voorzitter MDOP

ja

X

X

X

X

Visie MDOP nadert afronding, echter ‘nationale
rampscenario’s’ zijn bij MDOP als zodanig niet in beeld;
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nationale rampscenario’s zoals

primair wordt in 2012 gefocust op bestaande

hoog water, pandemieën en uitval

werkvoorraad, actuele zaken/noodzaak en eerder

van vitale infrastructuur samen

toezeggingen/keuzes.

met partners
nr actiepunt

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk

regulier

multi

e

directieniveau

uitvoering

12 13 14 15 Status Toelichting

bedrijfsvoering
2 Uitvoeren actielijsten van

multi

directeur VRHM

hoofd planvorming

bestaande convenanten, bepalen

BHM

of doorwerking naar bijvoorbeeld

(tbv 4 kolommen)

ja

X

X

X

X

Verloopt conform planning.

ja

X

X

X

ja

X

X

X

X

Verloopt conform planning.

ja

X

X

X

X

Verloopt conform planning.

ja

X

X

X

X

Wordt samen met VR’s in de provincie opgepakt en per

gemeenten nodig is en uitvoering
met partners evalueren en
convenanten zo nodig
actualiseren
3 Maken, uitvoeren, borgen en

multi

directeur VRHM

hoofd planvorming

monitoren afspraken met partners

BHM

ten behoeve van voorbereiding op

(tbv 4 kolommen)

Verloopt conform planning.

incidenten
4 Vastleggen van

multi

directeur VRHM

hoofd planvorming

samenwerkingsafspraken met

BHM

partners in relatie tot het

(tbv 4 kolommen)

crisisplan
5 Afspraken met partners maken

multi

directeur VRHM

over bereikbaarheid, alarmering

BHM

en oefenen
6 Organiseren jaarlijks strategisch

hoofd planvorming
(tbv 4 kolommen)

multi

directeur VRHM

overleg met partners

hoofd

toerbeurt georganiseerd. ZHZ als eerste in 1e kwartaal

veiligheidsbureau

2013.
7 Afstemmen met zes omliggende

multi

directeur VRHM

veiligheidsregio’s

hoofd
veiligheidsbureau

ja

X

X

Hierover zijn afspraken gemaakt met/binnen
Multiplanvorming/ MDOP.

7
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Conclusie:
De samenwerking met de partners wordt opgepakt maar vraagt de komende jaren zeker nog aandacht.
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3. Beleidsprioriteit 3: Informatiemanagement
Missie
De VRHM brengt de komende jaren informatiemanagement op een hoger niveau. De VRHM wil bereiken dat de juiste informatie op de juiste wijze op
het juiste moment bij de juiste personen beschikbaar is, opdat bij incidenten, rampen en crises adequaat wordt opgetreden
Speerpunten:
De VRHM wil de komende jaren informatiemanagement met name voor de crisisorganisatie op een hoger niveau brengen. Hiertoe stelt de VRHM zich
de volgende doelen:
-

De VRHM beschikt over een goed werkend LCMS.

-

De VRHM voldoet aan wetgeving.

-

De VRHM werkt volgens landelijke standaard.

-

Fallback en uitwijklocaties zijn georganiseerd voor de hoofdstructuur en GMK.

Voortgang
Legenda
Groen
Geel
Rood
nr

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit
Prestatiedoel wordt in 2012 niet gehaald

actiepunt

mono

verantwoorde verantwoordelij reguliere

/

lijk

multi

directienivea

k uitvoering

12 13 14 15 Statu

bedrijfs-

Toelichting

s

voering

u
1 Zorgen dat
crisisfunctionarissen van alle

multi

directeur

voorzitter MDI

VRHM

& voorzitter

Met oprichting van NCW heeft de VRHM een

NCW

platform om dit thema te adresseren. Werkgroep

kolommen geëquipeerd zijn
voor netcentrisch werken

ja

X

X

NCW-deel:

richt zich op doorontwikkeling en verdere
implementatie van de werkwijze binnen de
hoofdstructuur. Tevens koppeling met MDOTO ivm
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opname NCW bij oefenen.
MDI-deel:
Invoering LCMS2.0 afgebroken
Deelname in het Landelijk functioneel beheer
overleg voor LCMS1.4
Updaten/afstellen van LCMS1.4 om te voldoen
aan de eisen van de gebruikers
Functioneel beheer LCMS1.4
nr

actiepunt

mono

verantwoorde verantwoordelij reguliere

/

lijk

multi

directienivea

k uitvoering

12 13 14 15 Statu

bedrijfs-

Toelichting

s

voering

u
2 Opnemen netcentrisch

regionaal

voorzitter

werken als vast onderdeel

multi

commandant

MDOTO

binnen opleiden, trainen en

BHM

ja

X

X

Dit is een vast onderdeel bij het Multi oefenen.
Het netcentrische werken is in het werkplan OTO
opgenomen zoals afgesproken in het project

oefenen

netcentrisch werken. Daarnaast verzorgt MDOTO
de basisopleidingen netcentrisch werken. Hiermee
voldoet MDOTO aan de uitwerking van dit punt.
MDOTO constateert uit evaluaties dat het niveau
van het informatiemanagement meer aandacht
behoeft. Geadviseerd wordt aan de werkgroep
netcentrisch werken te kijken of de behoeftestelling
moet worden uitgebreid.

3 Invullen (piket)functies voor

multi

informatiemanagement cfm

directeur

voorzitter NCW

ja

X

Is volledig gerealiseerd in 2012. Actiepunt is

VRHM

afgerond.

de blauwdruk bedrijfsvoering
informatiemanagement
4 Opstellen multidisciplinair
beleidsplan

multi

directeur

voorzitter MDI

ja

X

X

-

VRHM

informatiemanagement
gericht op het opzetten van
een structuur, het maken

-

De voorgesprekken/werksessies die in 2012
gestart zijn met de andere Multidisciplinaire
werkgroep-voorzitters om het gewenste
einddoel VRHM te bepalen (en de daarbij
horende samenwerking en
informatievoorziening) lopen nog.
Op basis daarvan kan in 2013 het beleidsplan
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worden geschreven (met externe
ondersteuning).

van werkafspraken en het
beschikbaar maken van

Voorstel voor aanpassing beleidsplan: dit actiepunt

middelen en verbinding

door laten lopen tot in 2013. (oorspronkelijk

tussen de reguliere en

planning: gereed in 2012)

crisisorganisatie
nr

actiepunt

mono

verantwoorde verantwoordelij reguliere

/

lijk

multi

directienivea

k uitvoering

12 13 14 15 Statu

bedrijfs-

Toelichting

s

voering

u
5 Beschrijven

regionaal

projectleider

informatieproducten

multi

commandant

crisisplan

(inclusief behoefte en

BHM

ja

X

X

De informatieproducten zijn beschreven in het
vastgestelde regionaal crisisplan. Implementatie
vindt nu plaats door MDNCW en MDOTO. Zie

beschikbaarheid) per proces

volgende actiepunt.

uit het crisisplan
6 Hanteren van de in het

regionaal

crisisfunctionaris ja

crisisplan beschreven

commandant

sen van de 4

informatieproducten

BHM

7 Aansluiten op landelijke

multi

mono

X

X

X

X

X

X

X

X

Zie vorige actiepunt.

kolommen

leden VD

uitvoerings-

basisregistraties (vb

voor eigen

verantwoordelijk

gemeentelijke

kolom

en in 4

basisadministratie, basis

kolommen

administratie gebouwen,

voorzitter MDI

ja

Het uitgangspunt wordt gedeeld, en wordt
opgenomen in het beleidsplan MDI.

nieuw handelsregister) en bij
landelijke werkwijze
8 In gebruik nemen van

leden VD

uitvoerings-

(landelijke) geografische

mono

voor eigen

verantwoordelijk

informatiesystemen die

kolom

en in 4

aansluiten bij LCMS

onbekend

X

X

Het uitgangspunt wordt gedeeld, en wordt
opgenomen in het beleidsplan MDI.

kolommen
voorzitter MDI
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nr

actiepunt

mono

verantwoorde verantwoordelij reguliere

/

lijk

multi

directienivea

k uitvoering

12 13 14 15 Statu

bedrijfs-

Toelichting

s

voering

u
9 Gebruikmaken van de

multi

standaard

directeur

voorzitter MDI

ja

X

X

X

X

VRHM

Dit uitgangspunt wordt opgenomen in het
beleidsplan mdi en vormt het kader voor

uitwisselingsformatten en de

toekomstige projecten. De NORA is een algemene

NORA in bestaande

overheidsstandaard, het is beter dit aan te passen in

applicaties en opnemen als

het gebruik van de meer specifieke VERA

standaardeis bij nieuwe

(VEiligheidsregio Referentie-Architectuur).

applicaties
10 Gebruikmaken – indien

multi

mogelijk – van landelijke

directeur

voorzitter MDI

onbekend

X

VRHM

X

X

X

Dit uitgangspunt wordt opgenomen in het
beleidsplan mdi en vormt het kader vormt voor

applicaties, databases en

toekomstige projecten. Het enige relevante traject

voorzieningen, waaronder

hiervoor in 2012 was het inmiddels afgeblazen

LCMS 2.0, digitale

LCMS2.0 geweest.

bereikbaarheidskaart,
GHOR4all, NL alert en
noodcommunicatievoorzieni
ng
11 Organiseren fallback
faciliteiten voor het

multi

directeur

directeur

VRHM

middelen BHM

ja

X

Er zijn bestaande bijstandsafspraken door de
brandweer gemaakt. Daarnaast spreken we met

Commando Plaats Incident

HGL over het meer uniform maken van de COPI

(CoPI)

faciliteiten van beide VR’s. Wij zijn bezig met een
nieuwe bak, zij starten binnenkort en hebben ons
PvE gekregen om inrichting, middelen en
gebruiksconcept enigszins op elkaar af te stemmen.
Actiepunt is afgerond.
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nr

actiepunt

mono

verantwoorde verantwoordelij reguliere

/

lijk

multi

directienivea

k uitvoering

12 13 14 15 Statu

bedrijfs-

Toelichting

s

voering

u

12 Organiseren fallback

multi

faciliteiten en een

directeur

directeur

VRHM

middelen BHM

ja

X

X

Multiplanvorming vervult een rol als behoeftesteller
op dit punt. Uitvoering ligt bij Sector Middelen.

uitwijklocatie voor het

Vanuit deze rolverdeling is hierover het afgelopen

Regionaal

jaar meerdere malen met Middelen overlegd (ook op

Coördinatiecentrum (RCC)

directeurenniveau).
Het afgelopen jaar is gekeken naar een uitwijklocatie
in Gouda (brandweerkazerne). De bedoeling is nu
dat de ROT- en RBT faciliteiten in ‘De Yp’ (VR Hgl)
als fall back gaat fungeren.

13 Organiseren fallback

coördineren

gemeente-

faciliteiten en uitwijklocatie

d

secretarissen

voor BT in iedere gemeente

functionaris

14 Organiseren fallback

mono

multi

korpschef2

manager GMK

ja

ja

X

X

Is opgenomen in jaarplan 2013 BGC.

X

In 2012 zijn de voorbereidingen gestart om GMK

faciliteiten en uitwijklocatie

politie

Haaglanden Yp te gebruiken als uitwijklocatie. In de

voor GMK

Hollands

loop van 2012 is het perspectief aangepast, namelijk

Midden

dat gewerkt wordt naar een verhuizing van de GMK
HM naar de Yp (medio 2013); mede gelet op de
ambitie van de minister om in de toekomst één
landelijke meldkamerorganisatie op 10 locaties te

2

De functiebenaming die ten tijde van het vaststellen van het beleidsplan geldt wordt hier gehanteerd.
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organiseren.. De meldkamer in Rotterdam fungeert
als back up voor GMK Haaglanden/HM.
nr

actiepunt

mono

verantwoorde verantwoordelij reguliere

/

lijk

multi

directienivea

k uitvoering

12 13 14 15 Statu

bedrijfs-

Toelichting

s

voering

u
15 Organiseren
geprotocolleerde

multi

directeur
VRHM

manager GMK

nee

X

X

Vanwege de voorgenomen verhuizing van de GMK
HM naar de Yp is de verdere implementatie van

multidisciplinaire intake

geprotocolleerde multidisciplinaire intake (ProQa) bij

middels ProQ&A

de brandweer en politie tijdelijk stopgezet. Aan de
minister is voorgesteld dat de meldkamer in De Yp
te gebruiken als pilot geprotocolleerde Multi-intake.
Voorstel voor aanpassing beleidsplan: dit actiepunt
door laten lopen tot in 2013. (oorspronkelijk
planning: gereed in 2012)

Conclusie:
Uit evaluaties blijkt dat het niveau van het informatiemanagement meer aandacht behoeft.
Het netcentrische werken is in het werkplan OTO als regulier oefenprogramma opgenomen zoals afgesproken in het project netcentrisch werken.
Daarnaast verzorgt MDOTO de basisopleidingen netcentrisch werken. Hiermee voldoet MDOTO aan de uitwerking van dit punt.
Met de oprichting van de multidisciplinaire werkgroep Netcentrisch werken (NCW) heeft de VRHM een platform om het thema ‘netcentrisch werken’ te
adresseren. De werkgroep richt zich op doorontwikkeling en verdere implementatie van de werkwijze binnen de hoofdstructuur. NCW gaat zich in
2013 nadrukkelijk bezighouden met haar rol van behoeftesteller richting MDOTO. Met de vz van MDOTO is afgesproken dat bij iedere oefening vooraf
besproken wordt wat het doel, de insteek, en het te behalen resultaat zou moeten zijn tav het NW. Dit geldt ook irt de rol van MDOP en MDOTO.
De Invoering van LCMS2.0 is in 2012 afgebroken. In de plaats daarvan is besloten om LCMS1.4 te updaten/verder af te stellen om te voldoen aan de
eisen van de gebruikers.
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4. Beleidsprioriteit 4: Crisiscommunicatie
Missie
Crisiscommunicatie is cruciaal tijdens crisissituaties. De VRHM acht het van belang om burgers goed en tijdig te informeren en een
handelingsperspectief te geven. De VRHM moet klaar zijn om de sociale media in crisissituaties in te zetten. De VRHM past de nieuwe mogelijkheden
die ontstaan om burgers tijdig te alarmeren, daar waar mogelijk, toe.

Speerpunten:
Professionalisering crisiscommunicatie
De VRHM is de spil bij de vormgeving van professionalisering van crisiscommunicatie. Als een incident een lange tijd aanhoudt, is het voor
gemeenten een te grote belasting het communicatieproces gedurende lange tijd zelfstandig uit te voeren. Daarom is samenwerking tussen gemeenten
noodzakelijk en moeten afspraken worden gemaakt om taken gezamenlijk op te pakken binnen de veiligheidsregio.
In elke Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)-fase is communicatie actief. Het generieke communicatienetwerk wordt
beschreven, inclusief rollen, verantwoordelijkheden en onderlinge samenhang. Om de communicatielijnen met getroffenen en belanghebbenden in de
buitenwereld vanaf het eerste moment open te houden, wordt via mandaten geregeld dat communicatieprofessionals snel aan deze
informatiebehoefte kunnen voldoen. In het eerste uur kan feitelijk waarneembare en procesinformatie zelfstandig naar buiten worden gebracht.
Internet is een belangrijke bron van informatie waar mensen tijdens een crisis naar op zoek gaan. Websites van gemeenten en crisiswebsites moeten
zo zijn ingericht dat informatie over de crisis snel te vinden is en 24 uur per dag, 7 dagen per week actueel wordt gehouden. Websites moeten zo zijn
ingericht dat ze niet overbelast raken. Omgevingsanalyse van wat speelt in de buitenwereld is onmisbaar in de crisiscommunicatie. De VRHM moet
klaar zijn om sociale media in crisissituaties in te zetten. De VRHM leert van diverse evaluaties en onderzoeksrapportages van incidenten en verbetert
waar nodig de crisiscommunicatie.
De vakbekwaamheid van functionarissen die een rol in de crisiscommunicatie vervullen moet blijvend worden gewaarborgd door opleidingen,
trainingen en oefeningen. Er wordt een regionaal actiecentrum communicatie opgericht.
In het regionaal crisisplan is het procesdeelplan communicatie uitgewerkt. Alle gemeenten hanteren hetzelfde procesdeelplan, zodat
communicatieprofessionals eenvoudig in een andere gemeente aan het werk kunnen. Voor een goede en eenduidige crisiscommunicatie wordt een
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Regionaal draaiboek Crisiscommunicatie opgesteld. Dit draaiboek beschrijft (tot in detail) wat er wanneer gebeuren moet, welke middelen daarvoor
nodig zijn en wie welke taken heeft. De buitenwereld stelt hoge eisen aan het communicatieproces, zowel qua inhoud als qua snelheid.
Samenwerking
De VRHM kan met effecten van incidenten in een omliggende veiligheidsregio te maken krijgen. Bovenregionale afstemming over het proces en de
inhoud van crisiscommunicatie vindt plaats met omliggende regio’s.
Naast gemeenten zijn er veel meer organisaties in het proces crisiscommunicatie. Binnen dit complexe netwerk waarin veel organisaties zijn
betrokken, is het belangrijk dat men van elkaar weet wat men doet en wie waarvoor verantwoordelijk is. Om kennis en ervaring te delen zijn diverse
overlegstructuren voor zowel de operationele diensten (hulpdiensten, milieudienst, waterschappen, nutsbedrijven e.d.) als gemeenten.
Ontwikkelingen
3
De komende jaren komen meer nieuwe technologieën die helpen bij het tijdig alarmeren van of communiceren met burgers: NL-alert , meer gebruik
van websites en sociale media. De media zijn met elkaar verbonden, waardoor een grote verspreiding van informatie ontstaat. De VRHM past deze
technologieën, daar waar mogelijk toe.
Voortgang
Legenda
Groen
Geel
Rood

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit
Prestatiedoel wordt in 2012 niet gehaald

nr actiepunt

mono/

verantwoordelijk

verantwoordelijk

reguliere

multi

directieniveau

uitvoering

bedrijfs-

12 13 14 15 Status Toelichting

voering
1 Beschrijven rollen, taken en
verantwoordelijkheden bij

multi

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

professionaliseren crisiscommunicatie, fase 2 die op 1

communicatie

november jl. is gestart. Wordt in 2013 afgerond.

incidenten die op gebied van
communicatie, maar niet

ja

X

X

Is nog niet geheel uitgewerkt; wordt opgepakt in project

Voorstel voor aanpassing beleidsplan: dit actiepunt door laten

3

NL-Alert is een nieuw waarschuwings- en alarmeringssysteem van de overheid voor de mobiele telefoon. Bij een (dreigende) ramp of noodsituatie worden degenen in
de directe omgeving via de mobiele telefoon geïnformeerd over de situatie.
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operationeel worden opgeschaald
nr actiepunt

lopen tot in 2013. (oorspronkelijk planning: gereed in 2012)
mono/

verantwoordelijk

verantwoordelijk

reguliere

multi

directieniveau

uitvoering

bedrijfs-

12 13 14 15 Status Toelichting

mono

coördinerend

voorzitter

ja

functionaris

werkgroep

gemeenten; is afhankelijk van ontwikkelingen/mogelijkheden

communicatie

binnen VRHM.

voering
2 Vastleggen van de mate van
geoefendheid en vakbekwaamheid
van de communicatieadviseurs, -

X

X

X

X

Systeem is nog niet beschikbaar voor functionarissen

medewerkers in piketfuncties en
de voorlichterspool in een door de
VRHM beschikbaar gesteld
systeem
3 Maken voorstel tot het benutten

 multi

van de pool

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

aandacht voor tijdige planning komende jaren. Actiepunt is

communicatie

afgerond.

communicatiemedewerkers bij

ja

X

Is in afstemming met de werkgroep MDOTO gerealiseerd;

bestuurlijke oefeningen
4 Vaststellen mandaten zelfstandige

multi

bevoegdheid

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

communicatieadviseurs, -

ja

X

Mandaten zijn geborgd in vastgestelde RCP. Actiepunt is
afgerond.

communicatie

medewerkers in piketfuncties en
de voorlichterspool om berichten
naar buiten te brengen
5 Professionaliseren product

multi

‘omgevingsanalyse’ en

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

Wordt ook meegenomen in project professionaliseren

communicatie

crisiscommunicatie, fase 2 (zie ook onder 1).

webredactie
6 Ontwikkelen deelprocesplan

multi

Communicatie (als onderdeel van

regionaal

projectleider

commandant BHM

crisisplan

regionaal

projectleider

commandant BHM

crisisplan

nee

X

Opleidingen op dit punt zijn aangeboden en afgenomen.

ja

X

X

Is uitgewerkt en vastgesteld in RCP, deel 2 (AB 8/11/12).

ja

X

X

Is uitgewerkt en vastgesteld in RCP, deel 2 (AB 8/11/12).

regionaal crisisplan)
7 Ontwikkelen draaiboek
Crisiscommunicatie (als onderdeel

multi

van regionaal crisisplan)
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8 Organiseren werkruimte regionaal

multi

directeur VRHM

actiecentrum Communicatie
nr actiepunt

directeur middelen

ja

X

Staat voor 2014; hangt ook af van ontwikkelingen rondom

BHM

regionaliseren van dit actiecentrum.

mono/

verantwoordelijk

verantwoordelijk

reguliere

multi

directieniveau

uitvoering

bedrijfs-

12 13 14 15 Status Toelichting

voering
9 Contact leggen met

multi

communicatieadviseurs van

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

(partners laten aanhaken bij de halfjaarlijkse regionale

communicatie

platformbijeenkomst communicatie)

partners die betrokken (kunnen)

ja

X

X

X

X

Gebeurt niet structureel maar wordt dat in de toekomst wel

zijn bij rampenbestrijding en
crisisbeheersing
10 Opnemen hoofdstuk

multi

‘communicatie’ in af te sluiten

regionaal

hoofd planvorming

commandant BHM

BHM

convenanten
11 Benutten nieuwe communicatie

ja

X

X

X

X

Gebeurt. Convenanten en actielijsten bevatten een onderdeel
risico- en crisiscommunicatie.

(tbv 4 kolommen)
multi

technologieën

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

onbekend

X

X

ja

X

X

X

X

Krijgt nog niet structureel aandacht.

communicatie
12 Ontwikkelen beleid sociale media

multi

coördinerend

voorzitter

functionaris

werkgroep

Voorstel voor aanpassing beleidsplan: dit actiepunt door laten

Krijgt plaats in werkplan werkgroep communicatie 2013.

communicatie

lopen tot in 2013. (oorspronkelijk planning: gereed in 2012)

Conclusie:
Ook aan de beleidsprioriteit crisiscommunicatie wordt aandacht besteed. Een aantal activiteiten heeft in 2012 onvoldoende aandacht gekregen. Betreft
met name de vervolgstap in de professionalisering op dit thema. Dit wordt, met behulp van tijdelijk externe ondersteuning, nu opgepakt. Vervolgplan is
e
eind 1 kwartaal 2013 gereed. Naast deze activiteiten heeft crisiscommunicatie centraal gestaan op de themadag van het AB in september, is het
aandachtspunt geweest bij de bestuurlijke oefeningen en zijn bijeenkomsten voor bestuurders (inclusief loco’s) georganiseerd. Op dit moment lopen
de mediatrainingen voor bestuurders.
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5. Risicobeheersing
Missie
Risicobeheersing is erop gericht in een vroegtijdig stadium van ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving aandacht te schenken aan veiligheid,
waardoor risico’s kunnen worden afgewend, beperkt of ten minste beheerst, zodat schade en leed wordt beperkt. Waar risico’s niet volledig kunnen
worden teruggedrongen, blijft een restrisico aanwezig.
Speerpunten:
Risicoadvisering
De VRHM adviseert gevraagd en ongevraagd aan gemeenten, provincies en andere bestuursorganen over risico’s, zoals in de Wvr is beschreven.
Een belangrijk instrument hierbij is advisering ten aanzien van vergunningen op bijvoorbeeld het gebied van bouw, gezondheid, milieu, evenementen
en brandveiligheid. De VRHM maakt hiervoor gebruik van de expertise die aanwezig is binnen de verschillende kolommen en bij de partners. Om de
adviestaak een multidisciplinair karakter zoals bedoeld in de Wvr te geven, wordt de visie op risicobeheersing opgesteld en ter besluitvorming
aangeboden. Vervolgens analyseert de (nog samen te stellen) werkgroep risicobeheersing de risico’s uit het risicoprofiel en adviseert over welke
risico’s op welke wijze met welke partners worden aangepakt. Voor alle risico’s geldt dat door het versterken van de generieke crisisorganisatie
eventuele incidenten daadkrachtig bestreden worden. Daar waar binnen de vier beleidsprioriteiten keuzes moeten worden gemaakt, focussen we ons
op de grootste risico’s, categorieën 1 en 2 uit het risicoprofiel. Daartoe behoren ook de door de gemeenteraden het meest geduide risico’s (transport
gevaarlijke stoffen, evenementen, incidenten in gebouwen met publieksfunctie.
Risicocommunicatie
Risicocommunicatie sluit aan bij het regionaal risicoprofiel. Risicocommunicatie levert een bijdrage aan de bewustwording van risico’s in de directe
omgeving. Het schept duidelijkheid over wat de overheid wel en niet kan doen, waardoor de burger het handelingsperspectief kan bepalen.

Voortgang
Legenda
Groen
Geel
Rood

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit
Prestatiedoel wordt in 2012 niet gehaald
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nr actiepunt

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk

reguliere 12 13 14 15 Status

multi

bedrijfs-

directieniveau

uitvoering

Toelichting

voering
1 Opstellen multidisciplinaire visie op

multi

directeur VRHM

voorzitter nog

risicobeheersing, waarin onder

samen te stellen

andere de relatie met de

werkgroep

omgevingsdiensten is opgenomen

risicobeheersing

2 Analyseren en adviseren over de

multi

directeur VRHM

aanpak van risico’s

voorzitter nog

ja

ja

X

X

X

Conform planning wordt hier mee gestart in eerste kwartaal 2013.

X

X

Deze activiteit vindt ad hoc plaats, nog niet structureel en

samen te stellen

gecoördineerd. Het doel is te bereiken dat het bevoegd gezag,

werkgroep

andere partners en de veiligheidsregio zelf, integraal, eenduidig en

risicobeheersing

tijdig geïnformeerd worden over risicovolle situaties. Daarom is in
2012 gestart met de voorbereiding om een coördinatiepunt
risicobeheersing in te richten dat verantwoordelijk wordt voor de
multidisciplinaire advisering. Streven is om het coördinatiepunt in
2013 gereed te hebben. Daarbij wordt samenwerking gezocht met
het coördinatiepunt evenementen, aangezien werkzaamheden
overeenkomen. Gedurende 2012 zijn voor een aantal projecten
reeds multidisciplinaire adviezen gegeven, zoals de A4 en de
HSL. Voorstel voor aanpassing beleidsplan: deze actie vindt ook
in 2013/2014 en 2015 plaats.

3 Oprichten evenementenloket voor
eenduidige multidisciplinaire

multi

coördinerend

voorzitter werkgroep

functionaris

evenementen

ja

X

X

In 2012 is het kader evenementenveiligheid uitgewerkt. Dit kader
draagt zorg voor een regionaal eenduidige procedure voor

advisering bij vergunningverlening

advisering over evenementenveiligheid. In 2012 is gestart met de

risicovolle evenementen

voorbereiding van de regionale evenementencoördinatie dat in
2013 gereed moet zijn. Deze coördinatie voorkomt dat gemeenten
voor hun advisering langs alle hulpverleningsdiensten moeten, en
borgt dat er een geïntegreerd advies komt namens de
hulpverleningsdiensten. Er is een voorstel in voorbereiding over de
implementatie van de handreiking evenementenveiligheid.
Voorstel voor aanpassing beleidsplan: dit actiepunt door laten
lopen tot in 2013. (oorspronkelijk planning: gereed in 2012)
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nr actiepunt

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk

reguliere 12 13 14 15 Status

multi

directieniveau

uitvoering

bedrijfs-

Toelichting

multi

coördinerend

coördinator (nog op

functionaris

te richten)

daarop verzameld op een evenementenkalender. Op deze manier

evenementenloket

is er overzicht van de evenementen die in Hollands Midden

voering
4 Creëren van een overzicht van
risicovolle evenementen in de regio
Hollands Midden in de vorm van

ja

X

X

X

X

een evenementenkalender
5 Uitvoeren risicocommunicatieplan

Jaarlijks worden voor 1 december de evenementen van het jaar

plaatsvinden.
multi

coördinerend

voorzitter werkgroep

functionaris

communicatie

ja

X

X

X

X

Zie werkplan werkgroep communicatie
Uitgevoerd conform Risicocommunicatieplan VRHM, vastgesteld
door het AB op 23 juni 2010 en het werkplan Risicocommunicatie
vastgesteld door de VD op 9 juni 2012.

6 Ontwikkelen en uitvoeren Plan
Brandveiligheideducatie

mono

regionaal

directeur

commandant

risicobeheersing

ja

X

X

X

X

veel aandacht geweest voor brandveilig wonen tijdens o.a. de

Het opstellen van het plan staat gepland voor 2013. In 2012 is

BHM

BHM

brandpreventieweken in oktober 2012.

Conclusie:
Afgelopen jaar is gestart met het samenstellen van MDRB. Het doel is te bereiken dat het bevoegd gezag, andere partners en de veiligheidsregio zelf,
integraal, eenduidig en tijdig geïnformeerd en geadviseerd worden over risicovolle situaties. De werkgroep borgt dat risico’s geanalyseerd worden op
basis van waarschijnlijkheid en impact met als doel inzicht te geven in deze risico’s en handelingsperspectieven te bieden om deze risico’s te
verkleinen. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen beleid en uitvoering. MDRB richt zich daarbij op het vormgeven van beleid, het coördineren
van het geven van wettelijke, multidisciplinaire adviezen wordt door een nader vorm te geven coördinatiepunt gedaan. Dit coördinatiepunt is het
algemene aanspraakpunt voor onder andere gemeenten, op het gebied van risicobeheersing. Verwacht wordt dat het coördinatiepunt in 2013 ingericht
wordt.
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6. Incidentbestrijding en herstel
Missie
Incidentbestrijding staat voor het afhandelen van incidenten en de voorbereiding daarop. Hierbij wordt de term ‘incident’ breed opgevat. Het gaat
hierbij niet alleen om het incident zelf, maar het kan ook om de dreiging of de aankondiging van een gebeurtenis gaan. Ook gaat het om incidenten die
volgens de letterlijke definitie niet een echte ramp of crisis zijn, maar die een grote impact hebben waardoor adequaat en tijdig opschalen noodzakelijk
is. Het herstel uit een ontwrichte situatie betreft alle maatregelen die nodig zijn voor de terugkeer naar de normale situatie. Herstel begint al tijdens de
incidentbestrijdingsfase.
Speerpunten:
Rampenbestrijdingsplannen, crisisplan en oefenen
Planvorming vormt een (verplicht) onderdeel van de multidisciplinaire voorbereiding op rampen en crises. Daar waar mogelijk wordt voor harmonisatie
gekozen en voor het beperken van het aantal planfiguren.
Het regionaal crisisplan zal gefaseerd tot stand komen. Op die manier wordt aan de wettelijke vereisten voldaan (fase 1) en kan de door de VRHM
beoogde kwaliteitsverbetering (waaronder het opzetten van een procesgestuurde crisisbeheersingsorganisatie en het uitwerken van
informatieproducten) tot stand worden gebracht (fase 2). In aanvulling op het crisisplan is een aantal planvormen die zich richt op specifieke risico’s.
Daarbij dienen de gekozen risico’s uit het risicoprofiel (zie 1.1), de door de IOOV genoemde landelijke rampscenario’s en wettelijke verplichtingen als
uitgangspunt.
4

In het nieuwe dekkingsplan van de brandweer zijn de nieuwe wettelijke eisen omtrent de opkomsttijden opgenomen.

Plannen alleen zijn niet voldoende om goed voorbereid te zijn op een incident. Daarom is een belangrijke (wettelijk verankerde) doelstelling van de
veiligheidsregio het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen. In het Multidisciplinair Opleidings-, Trainings- en Oefenbeleidsplan 2010 – 2013 (zie
bijlage) is bij specifieke doelgroepen beschreven welke OTO-activiteiten ondernomen worden.
Melding en alarmering
De beoogde kwaliteitsverbetering in het proces melding en alarmering (en daarmee ook van de opschaling en operationele leiding) heeft drie
componenten. Ten eerste dient de operationele leiding op de meldkamer (calamiteitencoördinator) te worden versterkt. Ten tweede is de alarmering
4

Het dekkingsplan is geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 10 november 2011.
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en opkomst van gemeentefunctionarissen een aandachtspunt. Ten derde fungeert de meldkamer als startpunt van het proces informatievoorziening.
De ingezette verbetering van de kwaliteit van de intake middels een geautomatiseerd multidisciplinair uitvraagprotocol, moet ook een bijdrage leveren
aan de mate waarin de meldkamer in staat is een goed vertrekpunt van informatievoorziening te vormen.
Loze meldingen hebben hoe dan ook een negatief effect op de prestaties van de meldkamer en hulpverleningsdiensten. In de komende
beleidsperiode streeft de brandweer naar het verminderen van het aantal nodeloze OMS-meldingen, op basis van nieuw landelijk beleid.
Op- en afschaling
In de GRIP-regeling en de regeling RCC –werkprocessen is de samenstelling van de onderdelen van de hoofdstructuur aangepast aan het Besluit
veiligheidsregio’s. Ook de opkomsttijden in die documenten zijn aangepast aan de eisen in het besluit. Getoetst wordt of de aanpassingen ook in
werkelijkheid leiden tot het behalen van de vereiste operationele prestaties.
Leiding en coördinatie
Het doel van leiding en coördinatie is het aansturen van de crisisorganisatie. De komende jaren zal de bestaande kwaliteit met betrekking tot leiding
en coördinatie verbeterd en geborgd worden. In aanvulling hierop zal vorm en inhoud gegeven worden aan het ontkleurd operationeel leiderschap en
de rol van de voorzitter van de veiligheidsregio tijdens rampen en crises.
Herstel uit een ontwrichte situatie
Herstel betreft het geheel van maatregelen om te komen tot een terugkeer naar de normale situatie. Het gemeentelijke proces nazorg is onderdeel
van het crisisplan.
Onderzoeken en evaluatie
De veiligheidsregio vervult een belangrijke rol in het vergaren van kennis over multidisciplinaire incidentbestrijding. Deze kennis wordt opgebouwd
door het evalueren van oefeningen, operationeel optreden en begeleiden van de (inspectie)onderzoeken. In de veiligheidsregio wordt daarom een
evaluatiesystematiek gehanteerd, als onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem waarin wordt geborgd dat de leerpunten in de toekomst worden
toegepast.
Voortgang
Legenda
Groen
Geel
Rood

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit
Prestatiedoel wordt in 2012 niet gehaald
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nr actiepunt
1 Implementatie

mono/ verantwoordelijk

verantwoordelijk

reguliere

multi

directieniveau

uitvoering

bedrijfsvoering

multi

directeur VRHM

Uitvoerings

ja

regionaal crisisplan

12
X

13 14

15 Status

X

Toelichting
Zie jaarplan GHOR, BGC en werkplannen MDOP,

verantwoordelijken in 4

MDI, MDOTO

kolommen
2 Implementeren

mono

regionaal

directeur operationele

dekkingsplan (incl.

commandant

voorbereiding

opkomsttijden

BHM

ja

X

X

Het dekkingsplan is in maart 2012 vastgesteld
door het bestuur. In januari 2013 treedt de nieuwe
KVT in werking.

brandweer)
3 Actualiseren

multi

directeur VRHM

voorzitter MDOTO

ja

X

X

Het actualiseren van het MOTOB 2010 – 2013

Multidisciplinair Oefen

heeft nooit op de planning gestaan. Echter in het

Beleidsplan (MOTOB)

werkplan is altijd ruimte om mee te gaan met de

2010 – 2013 en

actualiteit daar activiteiten op te richten.

opstellen MOTOB

In 2013 vinden de voorbereidingen van het

2014 – 2015

multidisciplinaire OTO-beleid.

4 Invoeren

multi

geautomatiseerd

korpschef politie

manager GMK

nee

X

manager GMK

nee

X

Ingevoerd. Het actiepunt is afgerond.

Hollands Midden

uitvraagprotocol
Meldkamer
Ambulancezorg (MKA)
5 Doorontwikkelen
gedachte

multi

korpschef politie
Hollands Midden

X

X

X

Uitvraagprotocol ProQenA voor politie is gereed
en die van de brandweer wordt op dit moment

Multidisciplinaire

ontwikkeld. Vanwege het vooruitzicht dat de GMK

Intake, waaronder

HM naar de Yp verhuist met het oog op de

wordt verstaan het

ontwikkeling naar een landelijke

ontwikkelen van

meldkamerorganisatie is de verdere

uitvraagprotocollen

implementatie, onder andere opleiden

voor brandweer en

centralisten, tijdelijk stop gezet.

politie
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nr actiepunt
6 Op basis van

mono/

verantwoordelijk

verantwoordelijk

reguliere

multi

directieniveau

uitvoering

bedrijfsvoering

mono

regionaal

directeur risicobeheersing

nee

commandant BHM

BHM

regionaal en landelijk

12
X

13 14

15 Status

X

X

X

Toelichting
Het

aantal

OMS-aansluitingen

is

in

2012

verminderd. Hierdoor zijn er minder OMS-

beleid terugdringen

meldingen. Het landelijk beleid is nog niet gereed.

OMS-meldingen

Naar verwachting is dit in 2013 gereed.

7 Toetsen of aan de

multi

directeur VRHM

eisen van op- en

hoofd planvorming BHM

ja

X

X

X

In de systeemoefening 2012 is getoetst. Er wordt

(tbv 4 kolommen)

nog niet volledig voldaan aan de eisen. Thema

afschaling wordt

wordt in 2013 opgepakt.

voldaan en of de

Sinds 2012 worden de operationele prestaties

operationele

gemonitord en gerapporteerd aan de gemeenten.

prestaties worden

In het dekkingsplan zijn de operationele

gehaald

prestaties vastgesteld.

8 Opstellen

multi

directeur VRHM

beleidskader

hoofd planvorming BHM

nee

X

X

ja

X

X

Staat in jaarplan MDOP 2013.

(tbv 4 kolommen)

ontkleurd operationeel
leiderschap en
implementeren
9 Borgen bestaande

multi

directeur VRHM

voorzitter MDOTO

X

X

Zie werkplan MD OTO

kwaliteit door oefenen
van leiding,
coördinatie en
invulling rol voorzitter
veiligheidsregio
(GRIP 4)
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7. Bedrijfsvoering
7.1 Financiële middelen
Speerpunten:
Begrotingsomvang en weerstandsvermogen
Uiterlijk 2012 wordt een nota reserves uitgebracht waarin beoordeeld moet worden of deze reserves toereikend zijn voor het afdekken van financiële
risico’s.
De begrotingscyclus van de VRHM en die van gemeenten
Het AB heeft op 29 januari 2009 besloten dat in het eerste jaar van de nieuwe brandweerorganisatie beleid wordt ontwikkeld opdat de kosten voor
brandweerzorg in Hollands Midden op termijn kan worden gerealiseerd voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen
5
als fictief budget voor de brandweertaak (de zgn. Cebeon-norm) .
Bezuinigingsmaatregelen
De begroting van de VRHM komt in de komende beleidsperiode onder druk te staan als gevolg van bezuinigingsmaatregelen van het rijk. Daarnaast
spelen ontwikkelingen als vorming en bekostiging van het Instituut Fysieke Veiligheid en een veranderende financieringsstroom van de
noodcommunicatievoorzieningen. In de komende begrotingen van de VRHM zal met deze ontwikkelingen rekening worden gehouden. Als gevolg van
een onderzoek naar verplichte regionalisering van de brandweer is het bovendien niet uit te sluiten dat de zogenoemde hybride financiering ter
discussie komt te staan en effect heeft op de rijksbijdrage.
Uitwerking Beleidsplan 2012-2015
De actiepunten uit dit beleidsplan worden voor het betreffende jaar concreet uitgewerkt. Dan zal in het uitvoeringsjaar bekend zijn welk beslag de
beleidsvoornemens leggen op investeringen, budgetten en capaciteit.
Effecten die voortvloeien uit de ontwikkelingen rond het politiebestel en de gemeenschappelijke meldkamers zijn op het moment van het aanbieden
van dit beleidsplan nog niet concreet genoeg om voor de VRHM te kunnen vertalen. Resultaten in relatie tot de eerder bestuurlijk afgegeven garantie
voor de uitvoering van de fasen 1 t/m 3 van de multidisciplinaire intake GMK (€ 75.000) worden in de loop van de beleidsperiode verwacht.

5
Cebeon is een onderzoeksbureau dat in opdracht van het toenmalige ministerie van Buitenlandse Zaken (BZK) onderzoek heeft gedaan naar financiering
veiligheidsregio’s.
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Voortgang
Legenda
Groen
Geel
Rood

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit
Prestatiedoel wordt in 2012 niet gehaald

nr actiepunt

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk

reguliere 12 13 14 15 Status

multi

bedrijfs-

directieniveau

uitvoering

Toelichting

voering
1 Opstellen en aanbieden van een

multi

directeur VRHM

hoofd planning,

nota reserves waarin wordt

control en kwaliteit

aangegeven of de reserves

BHM (tbv 4

toereikend zijn voor het afdekken

kolommen)

ja

X

In het AB VRHM van 28/6/2012 vastgesteld. Actiepunt is afgerond.

ja

X

X

X

X

Routekaart Cebeon is bestuurlijk geaccordeerd.

ja

X

X

X

X

In 2012 voor het programma Brandweer verwerkt. Conform

van financiële risico’s
2 Uitvoeren beleid gemeentelijke

mono

directeur VRHM

hoofd planning,

bijdrage brandweerkosten conform

control en kwaliteit

het referentiebudget van de Cebeon

BHM

norm
3 Verwerken voorstellen voor

multi

directeur VRHM

doelmatigheidsdoelstellingen

hoofd planning,
control en kwaliteit

bestuurlijke afspraak wordt voor de overige kolommen bij de

BHM (tbv 4

begrotingsuitgangspunten van 2014 voorstellen ingediend.

kolommen)
4 Bepalen of financiële dekking voor

Multi

directeur VRHM

hoofd planning,

actiepunten van het beleidsplan

control en kwaliteit

nodig zijn.

BHM (tbv 4

ja

X

ja

X

kolommen)
5 Beoordelen van de effecten van

multi

directeur VRHM

hoofd planning,

veranderingen politiebestel en

control en kwaliteit

opmaat GMK in relatie tot de

BHM (tbv 4

begrotingspositie

kolommen)

X

X

X

Nog geen (landelijk) transitieakkoord bekend hoe wordt omgegaan
met de frictiekosten van de veiligheidsregio’s
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6 Monitoren financiële resultaten
Multidisciplinaire Intake GMK

multi

korpschef politie
Hollands Midden

manager GMK

ja

X

X

Gezien de (landelijke) ontwikkelingen is de implementatie van de
multidisciplinaire Intake GMK stopgezet

Conclusie:
De verwachting is dat het jaarrekeningresultaat van 2012 voor de Veiligheidsregio Hollands Midden binnen de begroting blijft. Een groot financieel
risico wordt vanaf 2013 gelopen met de ontvlechting van de MK Hollands Midden en de samenvoeging met MK Haaglanden. Gezien het groot aantal
onduidelijkheden in deze, met name het ontbreken van het transitieakkoord, is de omvang hiervan op dit moment (december 2012) nog moeilijk in te
schatten.
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7.2

Kwaliteitszorgsysteem

Speerpunten:
De focus van de VRHM de komende jaren is het versterken van de generieke crisisorganisatie. Het kwaliteitszorgsysteem ondersteunt deze
ontwikkeling door de kwaliteitsindicatoren te monitoren. Het kwaliteitszorgsysteem is een sturingsmiddel voor het bestuur door middel van registratie,
rapportage, beoordeling/ evaluatie en auditering. De VRHM beschikt over een integraal kwaliteitszorgsysteem en fungeert als overkoepelende
organisatie die de uitvoering van multidisciplinaire processen bewaakt met de Plan Do Check Act (PDCA) cirkel als referentiekader. De kolommen
versterken elkaar en kwaliteitszorg is het middel dat ondersteunt bij het voorbereiden en uitvoeren van het multidisciplinaire hulpverleningsproces in
crisis- en rampenbestrijdingssituaties. De Veiligheidsdirectie borgt en toetst een continue verbetercyclus op het gebied van proces- , prestatie- ,
verbeter- , en informatiemanagement.
De VRHM en haar partners hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het ontsluiten, beheren en toegankelijk maken van informatie
en kennis. De indicatoren uit het landelijke project Aristoteles vormen hierbij het uitgangspunt. De volgorde en samenhang van multidisciplinair uit te
voeren crisis- en rampenbestrijdingsprocessen zijn geïdentificeerd, beschreven en op elkaar afgestemd. Vakbekwaamheid van medewerkers is
geregistreerd en termijnen worden structureel bewaakt. Een eenduidige evaluatiesystematiek van incidenten en oefeningen wordt uitgevoerd.
Multidisciplinaire werkprocessen worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Evaluatieconclusies worden op mono- en multidisciplinair niveau
verwerkt in opleiding- , oefen- , en werkplannen. Samenwerkingsafspraken en prestatie-indicatoren zijn vastgelegd en worden gestructureerd getoetst
en bijgesteld. Naast frequente en eenduidige voortgangsrapportages informeren partners de Veiligheidsdirectie door middel van een jaarlijkse
directiebeoordeling met daarin de gerealiseerde resultaten, voortgang en prestaties. In de cyclus van registreren, toetsen en verbeteren is continuïteit
gerealiseerd.

Voortgang
Legenda
Groen
Geel
Rood

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit
Prestatiedoel wordt in 2012 niet gehaald
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nr actiepunt

mono/ verantwoordelijk verantwoordelijk reguliere 12 13 14 15 Status Toelichting
multi

directieniveau

uitvoering

multi

directeur VRHM

voorzitter

bedrijfsvoering

1 Registreren
vakbekwaamheid

ja

X

X

In het laatste kwartaal van 2012 wordt een

MDOTO

stappenplan gemaakt om te komen tot de inrichting

(overige)

van AG5 multidisciplinair. In 2013 wordt gestart met

crisisfunctionarissen

kwantitatieve registratie van multidisciplinaire

inclusief de

functionarissen.

structurele bewaking

Voorstel voor aanpassing beleidsplan: dit actiepunt

van termijnen

door laten lopen tot in 2013. (oorspronkelijk planning:
gereed in 2012)

2 Doorontwikkelen van

multi

directeur VRHM

hoofd

ja

X

X

Voorstel aanpak projectplan inclusief planning is

het bestaande

kenniscentrum

geaccordeerd in de VD van 17/9-2012. We lopen met

evaluatie-

BHM

dit actiepunt voor op schema (oorspronkelijke

instrumentarium, de

planning was 2014/2015).

bijbehorende
rapportage
systematiek en
prestatie-indicatoren
met bijzondere
aandacht voor het
borgen van de
gevonden
verbeterpunten
3 Registreren

multi

directeur VRHM

hoofd planning,

ja

X

X

X

X

Basis kwaliteitszorgsysteem wordt momenteel gelegd

(structureel)

control en

door middel van het identificeren van producten en

prestatie- en

kwaliteit BHM

het aansluitend definiëren hiervan door middel van

kwaliteitsgegevens in

(tbv de 4

kwaliteitsafspraken.

een

kolommen)

kwaliteitszorgsysteem

30
Agendapunt A.9 Bijlage AB VRHM 29-03-2013

4 Toetsen

multi

directeur VRHM

hoofd planning,

kwaliteitssystematiek

control en

door middel van

kwaliteit BHM

interne audits /

(tbv de 4

directiebeoordeling

kolommen)

ja

X

X

X

Start in 2013 zodra kwaliteitszorgsysteem gereed is.
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Bijlagen:
- Voortgang multidisciplinaire Werkplannen
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Voortgang jaarplan 2012 MDOP
Legenda
Groen
Geel
Rood
n
r

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit
Prestatiedoel wordt in 2012 niet gehaald

Onderwerp

Actiepunt
beleidsplan

Voortgan
g

Toelichting op voortgang

Bedrijventerrein Bio Science Park Deel 2
1 (herziening

2.3 + 2.4 +
2.5

Uitgevoerd, Afronding plan heeft langer geduurd

2 HSL-zuid (herziening)

2.3 + 2.4 +
2.5

Nog niet uitgevoerd Opstart plan heeft vertraging opgelopen wegens
aanvankelijke onduidelijkheid over trekkersrol

3 Natuurbranden

2.3 + 2.4 +
2.5

Uitvoering is niet tot stand gekomen wegens onduidelijkheid bij projectleider
over opdracht, wordt in 2013 opgepakt met nieuwe projectleider

Calamiteitenplan voor Transport Gevaarlijke
4 Stoffen

2.3 + 2.4 +
2.5

OBV voortschrijdend inzicht wordt nu een informatiekaart spoor ontwikkeld

5 Calamiteitenplan Recreatieplassen VRHM

2.3 + 2.4 +
2.5

Traject loopt, wordt in 2013 afgerond

6 Dekker Tankopslag

2.3 + 2.4 +
2.5

Is niet in uitvoering genomen wegens uitblijven VR

7 Informatiekaart penitentiaire inrichtingen

2.3 + 2.4 +
2.5

uitgevoerd

8 Informatiekaart luchtvaartincidenten

2.3 + 2.4 +
2.5

uitgevoerd

9 Convenanten/ Informatiekaarten crisispartners

2.1 + 2.2

-

Dares
Milieudiensten
Gas en electra
ICT & Telecom

2.1 + 2.2
2.1 + 2.2
2.1 + 2.2
2.1 + 2.2

uitgevoerd
uitgevoerd
uitgevoerd
Niet uitgevoerd wegens uitblijven modelconvenant
33

Agendapunt A.9 Bijlage AB VRHM 29-03-2013

-

Spoor (waaronder TIS)[1]
Waterpartners (Waterschappen en

2.1 + 2.2
2.1 + 2.2

RWS)
-

Defensie

1
0 Asbestprocedure

2.1 + 2.2

Niet uitgevoerd wegens uitblijven modelconvenant
Nog niet uitgevoerd
Niet uitgevoerd wegens uitblijven modelconvenant
Is in december 2012 afgerond
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Voortgang jaarplan 2012 MDOTO
Legenda
Groen
Geel
Rood

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit
Prestatiedoel wordt in 2012 niet gehaald

nr

Onderwerp

1

Training LCMS 2.0 (16)

2

Netwerkbijeenkomsten (6)

3

Training CaCo's GMK (1)

4

Training CoPI leden (6)

5

Training Leiders CoPi (1)

6

Training ROT (leden) (4)

7

Training RBT (1)

6.9

8

Training ROT (staffunc) (2)

3.2

9

Oefening BT (13)

10

Oefening RBT project (1)

11

Oefening 4x lijn hoofdstructuur (4)

12
13

Oefening lokaal/operationeel initiatief LUMC (1)
Oefening Lokaal 2 (1)

14

Oefening Lokaal 3 (1)

16

Operationele training/trainingsweek, incl inzet ROT (1)

18

Oefeningen/testen gehele hoofdstructuur (1)
Oefeningen/werken met draaiboeken

19

Actiepunt
beleidspla
n
3.2

Voortgang Toelichting op voortgang

Invoering LCMS 2.0 is niet doorgegaan. Ipv daarvan zijn ‘gewone’
basiscursussen LCMS 1.4 gegeven

3.2

6.9
Uitloop WP 2011
Geen operationele oefenverzoeken binnen gekomen. Door krappe
capaciteit ook geen initiatief ondernomen om verzoeken binnen te
krijgen.
Geen operationele oefenverzoeken binnen gekomen. Door krappe
capaciteit ook geen initiatief ondernomen om verzoeken binnen te
krijgen.
Exclusief ROT oefening ivm alarteringsoefening
Uitgevoerd buiten werkplan
7.2.1

Onder tijdsdruk wordt minder gestructureerd gewerkt met draaiboeken
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20

21

Inzet eigen evaluatoren/bezoeken
verdiepingsdag/afleggen werkbezoek/inzet evaluatoren
bij andere regio's
Registratie systeem/start registratie in AG5

22

Opleiding/verder vormgeven vaardighedenlijst

23

Verwerken evaluatiepunten/voortgang evaluatiepunten
monitoren/ onderzoeken invoering
kwaliteitszorgsysteem

7.2.1.

In het laatste kwartaal van 2012 wordt een stappenplan gemaakt om te
komen tot de inrichting van AG5 multidisciplinair. In 2013 wordt gestart
met kwantitatieve registratie van multidisciplinaire functionarissen

7.2.2

In het laatste kwartaal van 2012 wordt een stappenplan gemaakt om te
komen tot de inrichting van AG5 multidisciplinair. In 2013 wordt gestart
met kwantitatieve registratie van multidisciplinaire functionarissen
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Voortgang jaarplan 2012 MDI
Legenda
Groen
Geel
Rood

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit
Prestatiedoel wordt in 2012 niet gehaald

nr Onderwerp

Actiep Voort
unt
gang
beleids
plan

Toelichting

Informatiemanag
ement
1

2

3

LCMS 1.4
updaten (i.p.v.
invoering LCMS
2.0)

Voor LCMS1.4 zijn de belangrijkste beheersknelpunten in kaart gebracht, geanalyseerd en er is overeenstemming over
een oplossingsrichting. De uitvoering ervan vindt grotendeels in 2013 plaats.

Opstellen
multidisciplinair
beleidsplan
informatiemanag
ement

3.4

Opleiden/trainen
/oefenen
crisisfunctionaris
sen in LCMS1.4

3.2

De splitsing van MDI heeft de nodige voeten in de aarde gehad, hierdoor is vertraging opgelopen bij het opstellen van
het beleidsplan.
Daarnaast is het MDI in haar beleid en visie afhankelijk van het beleid en de visie van de klanten/business afzonderlijk
(de andere werkgroepen) en van hun ideeën m.b.t. samenwerking. Hier liggen nog voldoende vraagstukken. Hiermee
is MDI samen met de werkgroepen nog zoekende. Dit gaat meer tijd kosten dan gepland. In 2013 moet het beleidsplan
af worden gerond.
Voorstel voor aanpassing beleidsplan: is opgenomen bij MD OTO.

Netcentrisch
werken
37
Agendapunt A.9 Bijlage AB VRHM 29-03-2013

Verdere
invoering/dooron
twikkeling
netcentrisch
werken (voor de
4 crisisorganisatie)

3.1

Gebruikersoverl
5 eg LCMS
(laten) invullen
6 van piketfuncties

Met de oprichting van NCW heeft de VRHM een platform om dit thema te adresseren. Werkgroep richt zich op
doorontwikkeling en verdere implementatie van de werkwijze binnen de hoofdstructuur.

Met de oprichting van NCW heeft de VRHM een platform om dit thema te adresseren. Werkgroep richt zich op
doorontwikkeling en verdere implementatie van de werkwijze binnen de hoofdstructuur.
3.3

Is volledig gerealiseerd in 2012.
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Voortgang (concept-)jaarplan 2012 MDRB
Legenda
Groen
Geel
Rood

Voortgang conform tijd, kwaliteit en capaciteit
Afwijking op tijd, kwaliteit, capaciteit
Prestatiedoel wordt in 2012 niet gehaald

nr

Onderwerp

1

Advisering externe veiligheid

Deze activiteit wordt uitgevoerd, echter vanuit de brandweer, nog niet multidisciplinair. In 2012 zijn
voorbereidingen getroffen om dit via het coördinatiepunt risicobeheersing te laten verlopen, en
daarmee multidisciplinair. Intentie is om vanaf 2013 hiermee te gaan werken.

2

Jaarlijks actualiseren
risicoprofiel

Wordt uitgevoerd in eerste kwartaal 2013. In 2012 is begonnen met de inrichting van MDRB, zodra
deze werkgroep inhoudelijk aan de slag gaat, wordt via MDRB actualisatie van het risicoprofiel
uitgevoerd.

3

Adviseren bevoegd gezag over
in beleidsplan genoemde
gevallen

4
5

6

Actiepunt
beleidsplan

5.3

Voortgang

Toelichting op voortgang (tijd, kwaliteit, geld, personeel)

Deze activiteit vindt ad hoc plaats, nog niet structureel en gecoördineerd. In 2012 zijn
voorbereidingen getroffen om dit via het coördinatiepunt risicobeheersing te laten verlopen.
Intentie is om vanaf 2013 hiermee te gaan werken.

Opstellen multidisciplinaire visie 5.1
risicobeheersing
Analyseren/adviseren over
aanpak van risico's (uit
risicoprofiel)

5.2

Deze activiteit vindt ad hoc plaats, nog niet structureel en gecoördineerd. In 2012 zijn
voorbereidingen getroffen om dit via de werkgroep MDRB te laten verlopen. Intentie is om vanaf
2013 hiermee te gaan werken.

Afspraken aangrenzende
regio's, bovenregionale risico’s

7

Borgen risicokaart en lokale
risicoprofielen

Wordt een bijdrage geleverd aan landelijke overleggen met betrekking tot het regionaal
risicoprofiel en de risicokaart. De koppeling met lokale risicoprofielen is nog niet in werking gezet.
In 2012 is begonnen met de inrichting van MDRB, zodra deze werkgroep inhoudelijk aan de slag
gaat, wordt dit via gestart.

8

Advisering infrastructurele
projecten

Deze activiteit vindt ad hoc plaats, nog niet structureel en gecoördineerd. In 2012 zijn
voorbereidingen getroffen om dit via het coördinatiepunt risicobeheersing te laten verlopen.
Intentie is om vanaf 2013 hiermee te gaan werken.
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9

Advisering
Veiligheidseffectrapportages
(VER)

Deze activiteit vindt ad hoc plaats, nog niet structureel en gecoördineerd. In 2012 zijn
voorbereidingen getroffen om dit via het coördinatiepunt risicobeheersing te laten verlopen.
Intentie is om vanaf 2013 hiermee te gaan werken.

10 Advisering Integraal
Veiligheidsplan gemeenten

Deze activiteit vindt ad hoc plaats, nog niet structureel en gecoördineerd. In 2012 zijn
voorbereidingen getroffen om dit via het coördinatiepunt risicobeheersing te laten verlopen.
Intentie is om vanaf 2013 hiermee te gaan werken.

11 Input leveren t.b.v.
rampbestrijdingsplannen

Deze activiteit vindt ad hoc plaats, nog niet structureel en gecoördineerd. In 2012 zijn
voorbereidingen getroffen om dit via de werkgroep MDRB te laten verlopen. Intentie is om vanaf
2013 hiermee te gaan werken.
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