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1. Samenvatting voorstel
Het beleidsplan Vakbekwaamheid VRHM zorgt voor verbinding tussen het Regionaal Beleidsplan
(RBP) 2020-2023 en de jaarplannen van de VRHM. Na twee jaar in deze beleidsperiode is een
tussentijdse rapportage opgesteld om het bestuur van de VRHM te informeren. Door deze
tussentijdse evaluatie hebben de bestuurders inzicht over de voortgang en kunnen zij indien nodig
bijsturen.
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3. Toelichting
Het beleidsplan Vakbekwaamheid VRHM zorgt voor verbinding tussen het Regionaal Beleidsplan
(RBP) 2020-2023 en de jaarplannen van de VRHM. Dit beleidsplan beschrijft de invulling van de
doelen die nodig zijn op het gebied van vakbekwaamheid voor de crisisfunctionarissen in de
crisisorganisatie van de VRHM.
Naast deze tussentijdse rapportage loopt een aanvullend traject over het bestuurlijk oefenen.
Hierover zal apart worden gecommuniceerd.

4. Implementatie en communicatie
N.v.t.

5. Bijlagen
Beleidsreactie tussenstand beleidsplan OTO 2020-2023
VRHM MDOTO jaaroverzicht 2020
VRHM MDOTO jaaroverzicht 2021

Beleidsplan OTO 2020-2023
Tussentijdse rapportage

1. Inleiding
Bij vaststelling van het meerjaren beleidsplan Opleiden Trainen en Oefenen 2020-2023 is toegezegd
dat halverwege de beleidsperiode een tussenstand wordt gegeven over de voortgang van de uitvoering
van het beleidsplan OTO. Het beleidsplan OTO is geschreven als nadere uitwerking van het Regionaal
Beleidsplan 2020-2023 (RBP). Het meerjaren beleidsplan OTO vormt de schakel tussen het RBP en de
jaarplannen OTO en Crisisbeheersing van de VRHM.
Het doel van de tussentijdse evaluatie is het informeren van de Veiligheidsdirectie (VD) en Algemeen
Bestuur (AB) van de VRHM over de voortgang van de gestelde doelen. Met de tussentijdse evaluatie
hebben de bestuurders inzicht op deze voortgang en kunnen zij indien nodig bijsturen.
In deze tussentijdse evaluatie worden per doel en bijhorende speerpunten een stand van zaken
gegeven. Allereerst wordt een overzicht van de doelen en bijhorende speerpunten van het beleidsplan
OTO 2020-2023 in herinnering gebracht. Vervolgens worden de voortgang beschreven van de doelen
Voorspelbaar in werkwijze, Aantoonbaar Vakbekwaam en Moderne OTO-organisatie. Daarna worden
de risico’s voor de uitvoering van het beleidsplan OTO beschreven. Er wordt afgesloten met een
conclusie.

2. Doelen + speerpunten beleidsplan OTO
Met het beleidsplan OTO wordt bijgedragen aan meerdere doelen uit het RBP. Door middel van het
werken aan de zeven speerpunten worden de drie doelen gerealiseerd.
Er is een logische volgorde van de 3 hoofddoelen, waarbij het één het ander versterkt. In die volgorde
zullen dan ook de doelen (en bijbehorende spreepunten) beschreven worden. Dit betekent niet dat er
ook alleen maar volgordelijk aan de doelen en speerpunten gewerkt kan worden. Daar waar dat kan
wordt er gelijktijdig op meerdere doelen en speerputnen geïnvesteerd.

Allereerst handelt de VRHM volgens vastgestelde werkwijzen en aan een eenduidige manier van
samenwerken met partners. Hiermee zijn wij voorspelbaar in onze werkwijzen. Door voorspelbaar te
zijn, kan een doorvertaling worden gemaakt richting het aantoonbaar vakbekwaam zijn als
crisisorganisatie. Immers, als de VRHM als crisisorganisatie op eenzelfde manier werkt, kan dit zowel
kwantitatief als kwalitatief worden gemeten. Dit betekent ook dat voor aantoonbaar vakbekwaam er

duidelijk moet zijn wat er nu precies van een crisisfunctionaris verwacht wordt (een curriculum) en dat
er een aanbod is van OTO-activiteiten die hieraan bijdragen. Door middel van een adequate
registratie wordt zichtbaar gemaakt hoe crisisfunctionarissen zich ontwikkelen en welke investeringen
er nog meer nodig zijn op zowel individueel niveau alsook teamniveau. Aantoonbaar vakbekwaam
wordt vervolgens aangevuld met het leren van incidenten.
Een voorspelbare werkwijze en het aantoonbaar vakbekwaam zijn, leidt op den duur tot een moderne
OTO-organisatie binnen de VRHM. Crisisfunctionarissen zijn aantoonbaar vakbekwaam en hebben
inzicht hierin. Door nieuwe crisistypen en trends op een innovatieve manier aan te bieden zijn
crisisfunctionarissen voorbereid en vakbekwaam.
Deze notitie zal op dezelfde manier, per oefendoel, gestart vanaf het oefendoel voorspelbaar in
werkwijze een terugkoppeling en vooruitblik geven over de afgelopen en komende twee jaar.

3. Voorspelbaar in werkwijze
Voorspelbaar betekent dat we op eenzelfde manier werken ongeacht de samenstelling van het
crisisteam. Deze voorspelbaarheid van werken komt ook tot uiting in de samenwerking met partners.
3.1 Handelen volgens vastgestelde werkwijzen
In 2020 zijn de werkwijzen Team Resource Management (TRM) en Scenario Denken ontwikkeld.
Deze werkwijzen zijn ontwikkeld om crisisteams, ondanks wisselende samenstellingen, op eenzelfde
manier te laten werken. Voor beide werkwijzen is een leerpad ontwikkeld met een opleiding en een
training. Ook worden de werkwijzen meegenomen als oefendoel bij teamoefeningen. Vervolgens is
afgelopen jaar een werkwijze ontwikkeld voor het proces Nafase. Dit jaar wordt hiervoor een opleiding
ontwikkeld en georganiseerd.
Daarnaast wordt standaard de BOB-methodiek meegenomen bij opleidingen, trainingen en
oefeningen. De werkwijzen BOB-methodiek, Scenario Denken en Team Resource Management
dragen bij aan het voorspelbaar werken en zijn geborgd in het OTO-programma.
3.2 Eenduidige manier van samenwerken met partners
In 2020 is een overzicht gemaakt van alle partners die bij het OTO-programma betrokken zijn
geweest. Dit overzicht wordt de komende jaren gebruikt om partners evenredig te blijven betrekken bij
het onderwijsprogramma. De partners werken actief mee aan het OTO-programma. Zij worden
betrokken bij het ontwikkelen van opleidingen, trainingen en oefeningen. Daarnaast krijgen alle
liaisons van de partners de studiegids met de uitnodiging voor het volgen van het OTO-programma.
Bij het onderhouden van de contacten met de partners is de wijze van samenwerken mede een
onderwerp van gesprek.

4. Aantoonbaar vakbekwaam
Door voorspelbaar te werken kan een doorvertaling plaatsvinden richting aantoonbaar vakbekwaam.
Het is immers duidelijk waarop gemeten kan worden als de VRHM voorspelbaar werkt.
Inzicht hebben in de vakbekwaamheid en meten van de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen is
essentieel. Het doel aantoonbaar vakbekwaam is uitgewerkt in drie speerpunten; het curriculum in
combinatie met de VRHM-academie (inclusief de registratie van de vakbekwaamheid van
crisisfunctionarissen), het actualiseren vaardigheidspaspoorten en het leren van incidenten.
Gezamenlijk zorgen deze drie speerpunten voor een verbetering van het gehele leertraject van de
crisisfunctionaris en dat men aantoonbaar vakbekwaam is.
4.1 Vast curriculum geborgd in de studiegids binnen de VRHM-academie
Er is geïnvesteerd in de onderwijskundige opzet en wetenschappelijke onderbouwing van de
studiegidsen van de crisisteams. Voor het ontwikkelen van de studiegidsen voor de crisisteams GMK,
CoPI, ROT en (R)BT is gebruikt gemaakt van het onderwijskundig model;
- kennis (opleiden);
- inzicht (trainen);
- toepassen (oefenen + inzetten).
Met dit model wordt stapsgewijs toegewerkt naar vakbekwame crisisfunctionarissen en crisisteams
tijdens een inzet.

In 2022 wordt het curriculum opgeleverd. Het curriculum is een leerplan waarin staat beschreven wat
multidisciplinaire vakbekwaamheid inhoudt en staat beschreven wat de leerdoelen zijn. Het curriculum
is het raamwerk waarop de inhoud van de studiegidsen wordt gebaseerd.
In 2022 wordt de online leeromgeving gelanceerd. De online leeromgeving is het centrale punt waar
de crisisfunctionarissen terecht kunnen voor het vakbekwaam worden en blijven. De online
leeromgeving is een digitaal platform waar alle crisisfunctionarissen op een gezamenlijke plek
informatie kunnen vinden over het gehele OTO-programma, inzicht krijgen in hun prestaties en op de
hoogte worden gehouden van actuele ontwikkelingen. In de online leeromgeving wordt het OTOaanbod opgenomen alsook de registratie van het aantoonbaar vakbekwaam zijn.
4.2 Actueel vaardigheidspaspoort & registratie vakbekwaamheid
Dit jaar wordt het handboek Multidisciplinaire vakbekwaamheid opgeleverd. Het handboek
multidisciplinaire vakbekwaamheid vervangt de huidige vaardigheidspaspoorten uit 2017. Het
handboek multidisciplinaire vakbekwaamheid heeft tot doel om een meetlat te ontwikkelen waaraan
crisisfunctionarissen kunnen worden beoordeeld. Op basis van het handboek worden vervolgens
waarnemingsformulieren en scans ontwikkeld voor de crisisfunctionarissen die weer worden gebruikt
bij oefeningen binnen het OTO-programma.
Er is gewerkt aan een kwantitatieve en kwalitatieve registratie van de multidisciplinaire
vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen. De afgelopen twee jaar is de kwantitatieve registratie
bijgehouden in Excel. De kwantitatieve registratie wordt geautomatiseerd en weergegeven in de
nieuwe online leeromgeving. De kwalitatieve registratie wordt verder uitgewerkt op basis van het
handboek multidisciplinaire vakbekwaamheid door het ontwikkelen van waarnemingsformulieren en
scans. De resultaten hiervan worden vastgelegd in de online leeromgeving. De komende twee jaren
wordt verder gewerkt aan de doorontwikkeling van de kwantitatieve en kwalitatieve registratie.
4.3 Leren van incidenten
De VRHM evalueert alle GRIP incidenten en trekt hier lering uit. Aan het begin van de nieuwe
beleidsperiode is gestart met het verbeteren van de multi-inzetevaluatie. Externe onafhankelijke
evaluatoren zijn geworven en het gehele proces van multi-inzetevaluaties is gestandaardiseerd. Een
vaste evaluatieaanpak is inmiddels geïmplementeerd waardoor van elk GRIP incident een rapportage
verschijnt.
De geleerde lessen van de inzetten door crisisteams bij GRIP incidenten worden gedeeld met de
crisisfunctionarissen. De crisisfunctionarissen worden hierbij ondersteund doordat een samenvatting
van de evaluatierapportage en de geleerde lessen in een online interactieve flyer worden
aangeboden.
Ook is vorig jaar gestart met de serie ‘Een openhartig gesprek met…’. In deze serie wordt een
crisisfunctionaris geïnterviewd naar aanleiding van een GRIP incident. De crisisfunctionaris deelt over
zijn of haar taken bij de inzet en wat zijn/haar belangrijkste geleerde lessen zijn naar aanleiding van
het incident.
Daarnaast worden de aanbevelingen uit de multi-inzetevaluaties meegenomen in het OTOprogramma. Zo zijn de afgelopen jaren oefeningen ontwikkeld voor de incidenten met asbest en wordt
komend jaar een opleiding gegeven voor het thema Nafase/overdracht.

5. Moderne OTO-organisatie
Het aantoonbaar vakbekwaam zijn en het voorspelbaar werken zal uiteindelijk leiden tot het bereiken
van het laatste doel van het meerjaren beleidsplan OTO, een moderne OTO-organisatie. Een
moderne OTO-organisatie betekent dat alle functionarissen op alle niveaus via inspirerende en
innovatieve leervormen worden uitgedaagd om deel te nemen aan OTO-activiteiten. De nieuwe
leervormen dienen de effectiviteit van leren te vergroten. Daarnaast besteden we in ons OTO-aanbod
aandacht aan nieuwe risico’s en crises zodat crisisfunctionarissen op de hoogte zijn van de (nieuwe)
risicotypen en trends.

5.1 Actueel en innovatief OTO-programma
Door de Covid-19 crisis is blended learning versneld toegepast. Blended learning bestaat uit een mix
van online en fysieke OTO-activiteiten. Deze ontwikkeling heeft geleid tot meerdere nieuwe online
leervormen waarin crisisfunctionarissen hun vakbekwaamheid hebben vergroot. De afgelopen twee
jaar zijn de volgende online leervormen toegepast:
- Video’s;
- Webinars;
- Online themasessies;
- E-learnings;
- Online opleidingen;
- Online trainingen scenario-uur.
In het onderwijsprogramma wordt gebruik gemaakt van microleren. Bij microleren gaat het om relatief
kleine leereenheden en kortlopende leeractiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn het online scenario-uur,
e-learnings (20 minuten), de flyers van de inzetevaluaties en de videoserie ‘Een openhartig gesprek
met…’.
5.2 Kennis van (nieuwe) risico’s verwerkt in het OTO-aanbod
Zowel in 2020 als in 2021 zijn de (nieuwe) incidenttypen uit het Regionaal Risicoprofiel verwerkt in het
onderwijsaanbod. Met name de thema’s Cybergevolgbestrijding, Continuïteit (uitval gas, elektriciteit en
drinkwater), Tunnelincidenten (Corbulotunnel) en Overstromingen hebben deze beleidsperiode onze
aandacht. Er wordt ingezet op de doorontwikkeling van het onderwijsprogramma middels nieuwe
leervormen en het toevoegen van leerervaringen van actuele incidenten.

6. Risico’s
De Covid-19 crisis kan blijven zorgen voor uitdagingen bij het organiseren van het OTO-programma.
De organisatie van fysieke OTO-activiteiten staan buiten het griepseizoen gepland. Online OTOactiviteiten worden tijdens het griepseizoen georganiseerd. Het is nog onbekend of Covid de komende
tijd van invloed is op ons onderwijsprogramma en is daarmee een risico.
De combinatie van de professionalisering in een innovatief onderwijsprogramma en het steeds meer
aanbieden van opleidingen en trainingen naast de reguliere oefeningen, zorgt dat wordt aangelopen
tegen de capaciteitsgrens. Elk jaar maken worden keuzes gemaakt in het OTO-aanbod en
beleidsprojecten vanwege de capaciteit. Wij zijn nu op de grens gekomen waarbij de vraag rijst wat
het daadwerkelijke ambitieniveau is in relatie met de aanwezige capaciteit. De komende periode wordt
deze vraag onderzocht en verschijnt hierover een advies.

7. Financiën
De doorontwikkeling op het gebied van Multi OTO leidt tot een verdere professionaliseringsaanpak
vanuit de VRHM. Hierdoor wordt meer geld uitgegeven dan een aantal jaar geleden. Gemerkt wordt
dat de verdere professionalisering gevolgen heeft voor het vaste Multi OTO budget wat jaarlijks
beschikbaar is. Bij aanvang van de nieuwe beleidsperiode dient bekeken te worden of het nu
toegekende budget nog toereikend is om de ambitieuze doelen en speerpunten te realiseren.

8. Conclusie
In de eerste twee jaar van de beleidsperiode is op alle speerpunten vooruitgang geboekt. De Covid-19
crisis heeft de mogelijkheid gegeven voor het versneld ontwikkelen van blended learning, de online
leeromgeving en het handelen volgens vastgestelde werkwijzen. De komende jaren wordt
geïnvesteerd op het ontwikkelen van het handboek Vakbekwaamheid Multidisciplinair en het
implementeren van de kwantitatieve en kwalitatieve registratie in de online leeromgeving. De
uitvoering van de speerpunten en het behalen van de doelen verlopen volgens planning. De
verwachting is dat aan het einde van de beleidsperiode aan alle doelen is voldaan.
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Betrokken Partners
Openbaar Ministerie
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Successen

Reddingsbrigade

1.	De partners zijn bekend en worden
betrokken bij de scenario’s.
2.	Er is meer bewustwording van de
teamcompetenties en hoe deze
positief bijdragen aan de resultaten.
3.	Het onderwijsmiddel scenario uur
voldoet aan de behoeften van de
crisisfunctionarissen.

Onderhandelaars bij gijzeling (Politie)
Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid

Verbeterpunten

Beleidsprojecten

Status

Werkwijze TRM ontwikkelen

Afgerond

1.	Neem de maatregelen
voor COVID-19 op in de
agenda bij een inzet en
oefen hiermee.
2.	Verdiep en oefen met de
teamcompetenties (TRM)
3.	Neem kennis en oefen met
scenario denken.

Scenario’s

incidenttype (risicoprofiel)

18

Werkwijze Scenario
Denken ontwikkelen

Lopend

29

Vaardigheidspaspoort
actualiseren

Lopend

E-learning ontwikkelen

Continueren

Waterhulpverlening

Lopend

Scheepvaartincident

In dit jaaroverzicht vind je hoe de
werkgroep MDOTO heeft bijgedragen
aan de vakbekwaamheid van de crisisfunctionarissen voor de hoofdstructuur
van de crisisorganisatie. Ook is de
invloed van Corona op het onderwijsprogramma inzichtelijk gemaakt.

Leren van incidenten
Studiegids 2021 ontwikkelen

Opruiming Explosief
Extreem geweld

Gevaarlijke stoffen incident

Afgerond

Totaal aantal deelnemers 280
MKO
COPI
ROT
BT

18
163
46
43

Asbestbrand
Spoorvervoerincidenten
Verstoring elektriciteitsvoorziening
Gebouwbranden & Instorting

Groei crisisfunctionarissen

In dit jaaroverzicht vind je hoe de werkgroep
MDOTO heeft bijgedragen aan de vakbekwaamheid
van de crisisfunctionarissen voor de hoofdstructuur
van de crisisorganisatie. Ook is zichtbaar gemaakt
welke invloed Corona heeft gehad
op het onderwijsprogramma.

620

Deelnemers

Jaaroverzicht 2021

Training TRM (2x)

18 Opleidingen
2
1
5
2
1
1
1
1
3
1

Introductie Crisisbeheersing
Strategisch crisismanagement
Team Resource Management
Scenario Denken
Strategisch analyseren
Crisiscommunicatie (webinar)
Infectieziekten (webinar)
Cybergevolgbestrijding (webinar)
Cybergame 2.0
Focus op Mentaal

16 Trainingen
1
2
1
2
4
1
2
3
3

Team Resource Management
Scenario Denken
Rollen van de burgemeester
Scenario-uur Spoorvervoerincidenten
Scenario-uur Uitval elektriciteit
Focus op Mentaal
Bewustzijn in het werkveld
Coaching (individueel traject)
Cybergame 2.0

21 Oefeningen
9
9
3

Deelnemers

najaar 2021

Training Scenario Denken

15
9
32
18
9
34
38
32
33
7

Partners

COVID-19 invloed

BT oefeningen
Systeemtest

2022

2022
geannuleerd

Defensie (EODD)
Hoogheemraadschap Rijnland
Oasen
Omgevingsdienst Midden Holland
Onderhandelaars bij gijzeling (Politie)
ProRail
Reddingsbrigade
Salvage
Stedin

Deelnemers

Successen

7
19
6
20
26
8
12
3
33

1.	De crisisfunctionarissen waarderen de
leervormen van microleren, zoals het scenariouur, webinars en de YouTube serie Een
openhartig gesprek met.
2. H
 et aantal deelnemers is meer dan verdubbeld
vergeleken met vorig jaar en wij hebben meer
opleidingen en trainingen georganiseerd dan
gepland.
3. H
 et OTO-traject voor het beleidsteam is door
ontwikkeld.

Deelnemers

72
Operationele Oefendagen CoPI
113
Themasessie Cybergevolgbestrijding ROT 52
Operationele Oefendagen MKO

Verbeterpunten
1. S
 amenhang verbeteren tussen de
OTO-trajecten voor het GMK, CoPI,
ROT en (R)BT
2. H
 et vergroten van het inzicht in de
vakbekwaamheid op het individuele
niveau van crisisfunctionarissen.
3. D
 e opleidingen, trainingen en
oefeningen evalueren op leerdoelen
en leereffecten.

Scenario’s incidenttype
Brand met asbest
Cybergevolgbestrijding
Gebouwbranden & instorting
Incident kustgebied
Incident met gevaarlijke stoffen

16 Inspelen actualiteit
3 Themasessie Scenario Zwart
2 Themasessie Incidenten kustgebied
11

Een openhartig gesprek met
(serie interviews op YouTube)

Deelnemers

27
28
2046

(views)

Infectieziekten

Beleidsprojecten
Online leeromgeving

Lopend

Scenario Denken

Lopend

Vaardigheidspaspoort

Lopend

Leren van incidenten

Lopend

Studiegidsen

Afgerond

Opruiming explosief
Spoorvervoerincidenten
Verstoring drinkwatervoorziening
Verstoring elektriciteitsvoorziening
Verstoring telecommunicatie & ICT
Verstoring openbare orde

