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Eerste jaar voorzitterschap
Veiligheidsberaad niet ‘doorsnee’
Op het moment van publicatie van dit magazine zitten
we in het begin van december. Een maand waarin
nog veel kan gebeuren – en vaak ook gedaan wordt,
zo aan het einde van het jaar – en ook een maand
waarin voorzichtig de balans van afgelopen jaar
opgemaakt wordt. Voor mij ook de balans van één
jaar voorzitterschap Veiligheidsberaad, in oktober.
Eén jaar waarin nieuwe onderzoeken en opdrachten
startten, bestuurlijke standpunten werden ingenomen
op belangrijke dossiers, grootse projecten afgerond
en waarin we helaas afscheid moesten nemen van
collega-bestuurder Eberhard van der Laan.
Het eerste jaar voorzitterschap Veiligheidsberaad was
geen ‘doorsnee’ jaar, door de focus op het komen tot een
nieuwe werkwijze voor het Veiligheidsberaad. Over het
initiatief om als volwassen bestuurders onze verschillen
en gewenste richting te bespreken, was ik positief
gestemd. Ikzelf zag ook zaken die anders georganiseerd
konden worden. Mede door het eensgezinde proces –
wat ik bij de start van het traject in oktober 2016 niet
had verwacht – kunnen we per 1 januari 2018 volgens
de nieuwe werkwijze gaan werken. De belangrijkste
conclusie: het bestaan van het Veiligheidsberaad
is zinvol en we moeten ons meer concentreren
op strategische thema’s. Welke thema’s dit exact
worden, bepalen we als Veiligheidsberaad in de eerste
vergadering van 2018.
Dit jaar hebben we ook de zes projecten van de
Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s
2014-2016 afgerond. De drie projecten die het
Veiligheidsberaad samen uitvoerde met het
ministerie van Veiligheid en Justitie zijn afgerond
tijdens een bestuurlijke sessie in juli. In het
Veiligheidsberaad van oktober zijn de drie projecten
die we als veiligheidsregio’s zelf deden, afgewikkeld.
De Strategische Agenda heeft bijzonder nuttige
en aansprekende resultaten opgeleverd die in
gezamenlijkheid zijn gerealiseerd. Waaronder
vervolgprogramma’s voor waterveiligheid en continuïteit
van de samenleving, die door de Raad Directeuren
Veiligheidsregio verder worden uitgevoerd.

Ook verscheen dit jaar het eerste deel van het
onderzoek naar de statistiek en beleving van de
brandweer: het onderzoek naar de beleving van
repressief brandweerpersoneel. Dit onderzoek – zowel
naar de beleving van het personeel als de statistiek –
is een opdracht van het Veiligheidsberaad. Het proces
kan op mijn tevredenheid rekenen: een landelijke
rapportage voor de partijen die er op landelijk niveau
bij betrokken zijn, een oordeel over hebben en op
reageren én een regionaal beeld voor de afzonderlijke
regio’s. Mijns inziens een voorbeeld van de juiste zaken
landelijk en de juiste zaken regionaal oppakken. Als
Veiligheidsberaad bespreken we het onderzoek in maart
2018, wanneer ook de statistieken bekend zijn. Op die
manier kunnen we bestuurlijk het gesprek voeren over
het totaalplaatje.
Voor volgend jaar hoop ik dat ik kan terugkijken
op een jaar waarin de nieuwe werkwijze van
het Veiligheidsberaad functioneel blijkt en z’n
vruchten afwerpt.
Hubert Bruls is voorzitter van het Veiligheidsberaad
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Column
Pauline Krikke is burgemeester van Den Haag en voorzitter
Veiligheidsregio Haaglanden

Veiligheidsberaad
nieuwe stijl
Sinds begin dit jaar mag ik als burgemeester van Den Haag het
voorzitterschap van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) op mij nemen.
Eerder heb ik als burgemeester van Arnhem dezelfde rol mogen vervullen
voor de Veiligheidsregio Gelderland-Midden.
Binnen beide veiligheidsregio’s spelen veel vergelijkbare onderwerpen.
Tegelijkertijd verschillen de regio’s van elkaar. Zij hebben allemaal een eigen
(risico)profiel en historie, ook als het gaat om (fysieke) veiligheid. Zo zijn de
vele demonstraties en evenementen kenmerkend voor de regio Haaglanden.
Een mooi voorbeeld hiervan is Prinsjesdag. Deze dag is feestelijk én veilig
verlopen door de goede samenwerking tussen de hulpdiensten en de
gemeente. Dat stelde ik al vast in de voorbereiding, maar zag ik nog eens
bevestigd in mijn ronde langs de route vroeg in de morgen.

Foto: Frank Jansen

In elke veiligheidsregio is zo een organisatievorm ontstaan die aansluit
bij het eigen profiel, de eigen historie en de eigen behoeften. Uiteindelijk
streven al deze verschillende veiligheidsregio’s hetzelfde doel na, namelijk
het waarborgen van veiligheid in de regio. Voor onderwerpen die eigenlijk
overal hetzelfde zijn, is het zonde om met 25 regio’s elke keer opnieuw
het wiel uit te vinden. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) kan hierbij als
‘uitvoeringsorgaan van het Veiligheidsberaad’ een belangrijke rol spelen
door bijvoorbeeld overkoepelende thema’s zoals ICT op te pakken of ‘lessons
learned’ te delen. Een mooi voorbeeld hiervan is de evaluatie die het IFV
heeft uitgevoerd naar de scheepsbrand van 2014 in de Scheveningse
haven. De leerpunten uit deze evaluatie zijn onder andere ook landelijk
verwerkt in het jaarboek ‘Lessen uit crises en mini-crises’ van het lectoraat
Crisisbeheersing.
Het doel dat de veiligheidsregio’s nastreven is dus hetzelfde, maar dat
betekent niet dat elke regio dezelfde operationele of bestuurlijke behoefte
heeft. Juist om deze reden heeft een brede werkgroep, met bestuurders
vanuit verschillende type regio’s, gekeken naar een nieuwe werkwijze om
het IFV en het Veiligheidsberaad beter te laten aansluiten bij de behoeften
van regio’s.
De nieuwe werkwijze komt erop neer dat het bestuur van het
Veiligheidsberaad en het IFV zich veel minder gaat toespitsen op allerlei
technisch-inhoudelijke onderwerpen, maar veel meer de contouren schetst
waarbinnen de professionals aan de slag kunnen. Zowel de inhoudelijke
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als bestuurlijke drukte kan zo afnemen. Het bestuur van het IFV en het
Veiligheidsberaad zet zo de professionals veel meer centraal en laat met
een strategische agenda de regionale besturen veel meer aan zet. Deze
ontwikkeling steun ik zeer. Een ontwikkeling waarvoor het bestuur van de
VRH zich de afgelopen jaren hard heeft gemaakt. Ik heb er alle vertrouwen in
dat de nieuwe werkwijze gaat bijdragen aan een goede wisselwerking tussen
de veiligheidsregio’s, de voorzitters en de minister van Justitie en Veiligheid in
het Veiligheidsberaad.
De goede wisselwerking die ik in mijn eigen regio ervaar, geeft mij vertrouwen
dat dit moet lukken. De discussies in het bestuur van de VRH over
terrorismegevolgbestrijding laten dit zien. Een relevant punt waarvoor we
ruim de tijd nemen om alle opties en consequenties voor mensen en voor
hulpdiensten door te nemen. Dergelijke discussies worden op grondige wijze
voorbereid en gevoerd, in een collegiale en betrokken sfeer. Dan blijkt ook dat
binnen de regio de gemeenten van elkaar verschillen. Tegelijkertijd beseft
elke gemeente dat het meerwaarde heeft om sommige zaken regionaal in
plaats van los van elkaar op te pakken. Het zou mooi zijn als we dit landelijk
met het Veiligheidsberaad en het IFV precies zo voor elkaar gaan krijgen.

GBO-SO
De stuurgroep van het programma ‘Samen werken aan grootschalig en
specialistisch optreden Brandweer Nederland’ (afgekort GBO-SO) heeft in
een bijeenkomst op woensdag 15 november 2017 het behalen van een aantal
mijlpalen gevierd. Zo zijn in deze bijeenkomst het projectplan Incidentbestrijding
Gevaarlijke Stoffen en de Visie Logistiek & Ondersteuning door de stuurgroep
goedgekeurd. Na de eerder afgeronde implementatie van het Specialisme
Technische Hulpverlening (januari 2017) en de eerdere goedkeuring van de
projectplannen Natuurbrandbeheersing en Logistiek & Ondersteuning ligt
de implementatie van GBO-SO nu vol op stoom. In 2017 zijn nagenoeg alle
noodzakelijke randvoorwaarden (zoals bemensing deelprojecten, inrichting
planning en control cyclus en afronding planvorming) grotendeels ingevuld.
GBO-SO ligt daarmee op schema en de afronding van de implementatie van alle
specialismen wordt conform vastgestelde planning verwacht in 2020.
Voor meer informatie over GBO-SO, waaronder de samenstelling van de stuurgroep,
zie https://www.brandweer.nl/ons-werk/grootschalig-en-specialistisch-optreden.
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Veiligheidsberaad vanaf
2018 terug naar de kern
Per 1 januari 2018 werkt het Veiligheidsberaad
volgens een nieuwe werkwijze. Hubert Bruls,
voorzitter Veiligheidsberaad: “We gaan terug naar
de kern. Namelijk strategische thema’s bespreken,
samen met de minister van Justitie en Veiligheid.
We gaan minder vaak vergaderen en de operationele
thema’s doen we af in het MDA, het multidisciplinair
adviesorgaan.”
Bruls licht de nieuwe werkwijze meteen toe met een
voorbeeld. “Neem nou terrorismegevolgbestrijding. Een
thema dat veel veiligheidsdiensten en veiligheidsregio’s
bezighoudt. In het Veiligheidsberaad bespreken we:
wat willen we hiermee en wat doen we hiermee?
Bijvoorbeeld een gerichte opleiding voor hulpverleners
organiseren. Het MDA geven we dan opdracht voor de
uitwerking hiervan, want dat hoeft niet bestuurlijk.
Op die manier besteden we zelf niet te veel tijd aan
operationele zaken.”

Multidisciplinair adviesorgaan: geen eenheidsworst
Het multidisciplinair adviesorgaan (MDA) valt
direct onder het Veiligheidsberaad en bestaat uit
vertegenwoordigers van de vier managementraden
– Raad Directeuren Veiligheidsregio, Raad
Directeuren Publieke Gezondheid, Raad van
Brandweercommandanten en het Landelijk
Netwerk Bevolkingszorg – en vertegenwoordigers
van de Nationale Politie en het ministerie van
Justitie en Veiligheid (JenV). Het MDA adviseert de
portefeuillehouders in het Veiligheidsberaad integraal
en geeft uitvoering aan bestuurlijke opdrachten en
verzoeken.
Bruls licht toe: “Het MDA moet het eerst eens worden
over zijn advies, voordat het richting Veiligheidsberaad
gaat. Dat betekent niet dat het een eenheidsworst
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wordt: beraad je gezamenlijk op de voors en tegens
en geef vervolgens samen advies. Als het advies
maar helder is en de belangen en principes gewogen.
Vervolgens is het aan het Veiligheidsberaad er
een besluit over te nemen. Idealiter kunnen deze
adviezen als hamerstukken worden afgedaan omdat
er geen discussie over nodig is. Per advies kan het
Veiligheidsberaad een andere status hebben: de ene
keer afsluitend door een besluit te nemen en vaak ook
bij de start: in het Veiligheidsberaad wordt opiniërend
over een thema gesproken en vervolgens teruggelegd
aan het MDA om verder op te pakken.”

Opiniërend vergaderen: geen babbel- of debatingclub
Het Veiligheidsberaad gaat dus opiniërend vergaderen.
Wat betekent dat voor de voorzitter?
“Dit vraagt een andere rol, namelijk die van
discussieleider in plaats van dat je alleen naar
besluitvorming toewerkt. Ik zie daarnaar uit en vind
het een mooie beweging. Het wordt voor iedereen
wennen: de onderliggende rolverdeling verandert. Met
meerdere portefeuillehouders in het Veiligheidsberaad
verhoogt de betrokkenheid én moet het gaan over
de gezamenlijkheid. Want we zijn geen babbel- of
debatingclub en hebben verantwoordelijkheid voor
de gezamenlijke thema’s. Het moet wel tot iets leiden
natuurlijk. Niet ‘Goh, wat een leuk onderwerp’, maar: wat
betekent het voor de veiligheidsregio’s en willen we hier
wat mee doen? Ja? Dan oppakken.”
Portefeuillehouders in plaats van Dagelijks Bestuur
Bruls benoemde het al: er komen meerdere
portefeuillehouders in het Veiligheidsberaad. Met deze
portefeuillehouders bereidt hij de vergaderingen voor.
Dit gebeurt niet meer in een klassiek Dagelijks Bestuur.
“Afhankelijk van de actualiteiten per thema zal de ene

Bruls: “Terrorismegevolgbestrijding is een geschikt thema voor de Strategische Agenda Veiligheidsberaad,
de nieuwe dynamische agenda van het Veiligheidsberaad.”

portefeuillehouder zich de ene vergadering meer uiten
dan de ander. Een portefeuillehouder is overigens vrij in
de invulling van zijn of haar portefeuille: van complete
roadshows tot alleen wat overleg.”

Strategische Agenda Veiligheidsberaad
De exacte thema’s waarover het Veiligheidsberaad in
nieuwe stijl gaat vergaderen, zijn nog niet bekend.
Bruls heeft zijn collega’s van de veiligheidsregio’s
gevraagd na te denken over strategische thema’s en
deze in te brengen in de eerste vergadering van 2018,
in maart. Dan worden de thema’s voor de Strategische
Agenda Veiligheidsberaad bepaald. Hij wil dan ook niet
te veel vooruitkijken.
“In de vergadering van december starten we met het
opiniërend vergaderen, om daarmee te oefenen. En
om gevoel te krijgen bij strategische en operationele
thema’s: waar hebben we het over? Sommige thema’s
zijn al te bedenken of terugkerend. Bijvoorbeeld

waterveiligheid. Dat is wellicht niet meteen een
thema voor de Strategische Agenda Veiligheidsberaad,
maar er is wel een portefeuillehouder voor nodig.
De brandweer, de Landelijke Meldkamerorganisatie,
multidisciplinaire samenwerking en de wetswijziging
van de Wet veiligheidsregio’s zijn ook thema’s die
om een portefeuillehouder vragen. Ook niet zozeer
strategische thema’s, maar wel relevant, intensief en
vragen misschien op een moment om besluitvorming,
dus daar moeten we iets mee. De Strategische
Agenda Veiligheidsberaad is dynamisch met thema’s
voor een aantal jaar – drie à vijf jaar. Bijvoorbeeld
terrorismegevolgbestrijding: misschien doen we daar nu
wel iets mee, maar kan het over vijf jaar van de agenda
af. Er zullen straks vast genoeg thema’s zijn en die gaan
we samen bespreken, want we kunnen er geen 30 doen
– zoveel portefeuillehouders zijn er niet eens – maar
zo’n zes.”
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Aandacht voor belangrijke relaties
De nieuwe werkwijze is een gevolg van het onderzoek
naar het functioneren van het Veiligheidsberaad.
In de vergadering van oktober 2016 besloot het
Veiligheidsberaad dit onderzoek uit te laten voeren.
Bruls – in diezelfde vergadering benoemd tot nieuwe
voorzitter – had zelf drie aandachtspunten voor het
onderzoek: de omvang van de bestuurlijke thema’s, de
vergaderfrequentie en bepaalde relaties zoals de VNG
en Nationale Politie. Wat betekent de nieuwe werkwijze
voor deze relaties?
“Afstemming met de VNG vindt plaats in het Strategisch
Beraad Veiligheid (SBV). Een overleg tussen het Rijk en
‘gemeenten’ over veiligheid in brede zin – van fysieke
tot sociale veiligheid. VNG, Veiligheidsberaad, het OM
en het ministerie van JenV zijn hierbij aanwezig. VNG
en Veiligheidsberaad zitten al op één lijn, want de
veiligheidsregio is in feite een groep gemeenten die
samenwerkt op het thema veiligheid. Crisispartners zijn
belangrijk voor het Veiligheidsberaad en dit wordt dan
ook een aparte portefeuille in het Veiligheidsberaad.
Dit pakken we wel logisch op: ik spreek bijvoorbeeld
de VNG al in het SBV en met de politie in het overleg
van Regioburgemeesters.” Het collectief van
regioburgemeesters overlegt op landelijk niveau met de
minister van JenV, het College van Procureurs Generaal
en de korpsleiding van de politie.
Veiligheidsberaad geen spelverdeler
Crisispartners en relaties zijn belangrijk voor het
Veiligheidsberaad, maar hebben ook de nieuwe routing
te volgen. Bruls legt uit: “Partijen – bijvoorbeeld
de Nationale Politie – die ‘iets willen met de
veiligheidsregio’s’ kunnen nu niet meer rechtsreeks naar
het Veiligheidsberaad maar volgen de route via het MDA,
dat het Veiligheidsberaad integraal adviseert en waar de
Nationale Politie onderdeel van is. Er wordt niks lukraak
besproken in het Veiligheidsberaad. Een partij kan het
Veiligheidsberaad niet misbruiken om iets in één keer
te regelen in plaats van 25 keer. Dit regelen partijen zelf
maar. Het Veiligheidsberaad is geen spelverdeler. Neem
terrorismegevolgbestrijding als voorbeeld: dit is ook een
regionale aangelegenheid, en in het Veiligheidsberaad
maken we er landelijke afspraken over. En heeft een
regio geen behoefte om aan te sluiten op een thema,
respecteer ik dat ook.”
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Geen voorzitter Algemeen Bestuur IFV meer
“De rol van voorzitter Veiligheidsberaad is met de
nieuwe werkwijze niet lichter. Integendeel, er is immers
geen vast Dagelijks Bestuur meer. Maar daar staat
tegenover dat we minder gaan vergaderen, anders
gaan vergaderen en de bestuursondersteuning vanuit
het IFV blijft. Daarnaast ben ik straks geen voorzitter
van het Algemeen Bestuur IFV meer. Om de knip met
het IFV goed te regelen, krijgt het Algemeen Bestuur
IFV een eigen voorzitter en een Dagelijks Bestuur van
3 personen. De wettelijke rol als Algemeen Bestuur
IFV blijft: conform de Wet Veiligheidsregio’s blijft
het bestuur de eigenaar van het IFV. Het IFV is een
zelfstandig bestuursorgaan dat wettelijke taken uitvoert
waarbij het ministerie van JenV als opdrachtgever
optreedt. Daarnaast blijft het IFV gezamenlijke
opdrachten uitvoeren voor de regio’s, waarvoor zij ook
betaald wordt. De knip tussen Veiligheidsberaad en
Algemeen Bestuur IFV is bestuurlijk en formeel en geldt
niet voor de ondersteuning. Die blijft juist bij het IFV
zodat het IFV daar ook uit kan putten.”
Proces aangename verrassing voor Bruls
Terugkijkend op het traject en de uitkomsten van het
onderzoek… Is Bruls nog door iets verrast?
“Het proces heeft mij verrast. Er was veel discussie
over verschillende zaken, onder andere de bestuurlijke
knip tussen Veiligheidsberaad en Algemeen Bestuur IFV
en over de strategische thema’s. De uitwerking van het
onderzoek kon dus nog alle kanten op. Maar vanaf juni
– toen de werkgroep startte met de uitwerking – ging
het ineens snel en was er grote eensgezindheid. Er was
veel kleuring, want de meningen liepen uiteen, maar
de meningsverschillen zijn geklaard en de uitwerking
ging heel snel.” De conclusies en aanbevelingen
uit het onderzoek naar het functioneren van het
Veiligheidsberaad zijn door een werkgroep nader
uitgewerkt, onder leiding van Jan van Zanen, voorzitter
Veiligheidsregio Utrecht. Deze uitwerking is in het
Veiligheidsberaad van oktober besproken.

Evaluatie na één jaar
Het evaluatiemoment voor de nieuwe werkwijze staat
voor Bruls al vast: “Ik wil de nieuwe werkwijze na een
jaar evalueren, onder andere aangaande de rol van de
voorzitter. Dit zou niet het eerste bestuurlijke model zijn
dat niet werkt. Na een jaar is er nog ruimte om terug te
draaien of juist door te ontwikkelen. Evalueren vind ik
wel zo professioneel en verstandig. Eventueel met een
externe partij, maar eigenlijk moeten we onszelf steeds
blijven beschouwen: hoe was het in januari en hoe in
november? Een collega-bestuurder vragen, kan ook:
die kan er van een afstand naar kijken. Hoe dan ook: ik
ga daar geen vijf jaar mee wachten, want het gaat om
menselijke verhoudingen.”
“Veiligheidsberaad nuttig en nodig”
In het Veiligheidsberaad van december staan de
laatste zaken rondom de nieuwe werkwijze op de
agenda, zoals een wijzigingsvoorstel voor het statuut
Veiligheidsberaad en een instellingsbesluit voor het
MDA. “Ik ben blij met deze communis opinio. Daar
komen we samen wel uit. De belangrijkste conclusie is
dat het Veiligheidsberaad nuttig en nodig is en we ons
meer moeten concentreren op de Strategische Agenda
Veiligheidsberaad en niet op de uitvoering.”

Afronding nieuwe werkwijze in
Veiligheidsberaad 15 december 2017
In het Veiligheidsberaad van 15 december
worden onder andere het wijzigingsvoorstel
voor het statuut Veiligheidsberaad en het
instellingsbesluit voor het MDA besproken.
Meer informatie hierover vindt u vanaf
15 december in het sfeerverslag van de
vergadering op www.veiligheidsberaad.nl.
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Belevingsonderzoek
brandweerpersoneel:
werk aan de winkel!
“Kloof tussen brandweertop en uitvoering moet kleiner”

Het brandweervak is het mooiste dat er is, maar het
staat wel onder druk. Repressieve brandweerlieden
ervaren steeds meer bureaucratie en een groeiende
kloof tussen de belevingswereld van de regionale
brandweertop en de uitvoering. Dat blijkt uit
het eerste landelijke belevingsonderzoek onder
repressief brandweerpersoneel, dat in opdracht
van het Veiligheidsberaad is uitgevoerd. Tijd voor
maatregelen om het brandweerwerk voor alle
uitvoerenden, beroeps en vrijwillig, leuker te maken,
vinden de brandweer vakorganisaties.
Marcel Dokter van de Vakvereniging
Brandweervrijwilligers (VBV) en Bert de Haas van
Vakbond FNV laten hun licht schijnen op het rapport
dat in oktober 2017 verscheen. De weerslag van een
enquête onder bijna 9000 brandweerlieden.

Vrijwilligersvriendelijke organisatie
“Goed dat we door het Veiligheidsberaad zijn
gevraagd om deel te nemen in de stuurgroep van
het onderzoek”, stelt Marcel Dokter, voorzitter van

Marcel Dokter
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de VBV. De VBV ijvert voor de belangen van de bijna
20.000 brandweervrijwilligers, het leeuwendeel van de
operationele slagkracht van de brandweer, met als inzet
de belangrijke rol van vrijwillige brandweerlieden voor
de toekomst te borgen. Maar juist die vrijwilligheid staat
volgens Dokter onder druk.
“Ik ben bezorgd over de uitkomsten van het onderzoek,
maar ook over de manier waarop die door de top van
Brandweer Nederland worden geduid. Bij vrijwilligers
heerst onvrede over de grote afstand tussen de top
en de werkvloer, waardoor zij hun gevoel van binding
met de organisatie kwijtraken. Dat komt vooral door
de schaalvergroting en de toenemende bureaucratie
in de grotere regionale organisaties, waardoor mensen
op de lokale kazernes te weinig eigen inspraak en
beslisruimte ervaren. Het aantal managers in de
organisatie groeit en daaronder zijn steeds meer
functionarissen die geen inhoudelijke vakkennis van het
repressieve brandweerwerk hebben. Daardoor voelen
de mensen in de uitvoering zich onvoldoende begrepen
door het management. Ik hoor echter in de reactie
van Brandweer Nederland op het onderzoek vooral

Bert de Haas

woorden over brandweerlieden die trots zijn op de
mooie organisatie waarbij ze werken en te weinig
herkenning en erkenning van de problemen waarmee
de werkvloer worstelt.”
Werk aan de winkel!, vindt Marcel Dokter. Hij vindt
dat de professionalisering en schaalvergroting
van de brandweer hebben geleid tot een minder
vrijwilligersvriendelijke organisatie. “En dat terwijl
die vrijwilligers de basis zijn van de organisatie en
het imago van de brandweer wordt bepaald door de
prestaties van de uitvoerende brandweerlieden op
de lokale kazernes. Als we willen dat dit fijnmazige
en zeer betaalbare systeem van brandweerzorg op
basis van vrijwilligheid voor de toekomst behouden
blijft, moeten we met zijn allen investeren in een
meer vrijwilligersvriendelijke organisatie, waarmee de
mensen zich weer verbonden voelen. Als VBV willen
we graag samen met Brandweer Nederland, de Raad
van Brandweercommandanten, de bonden en het
Veiligheidsberaad optrekken om daarvoor oplossingen
te bedenken. Een van onze speerpunten is het
versterken van de lokale binding, die voor vrijwilligers
altijd een belangrijke motivatie is geweest om voor het
brandweervak te kiezen. Om dat te bereiken moeten de
mensen op lokaal niveau meer ruimte krijgen om hun
werk te organiseren. Vijfennegentig procent van het
brandweerwerk is lokaal. Stem daar dan ook het beleid
en de sturing op af.”

Cultuuromslag nodig
Ook Bert de Haas, vakbondsbestuurder bij de FNV, vindt
dat een cultuurverandering bij de brandweer nodig
is. FNV vertegenwoordigt de belangen van circa 1600
van de 5000 beroepsbrandweerlieden in Nederland.
De vakbond is al sinds 2014 intensief bezig met het
brandweerdossier en organiseerde enkele jaren geleden
samen met de andere vakverenigingen en Brandweer
Nederland al twee landelijke bijeenkomsten om met
brandweerlieden van alle geledingen te spreken over
de ontwikkelingen in het vak.
De Haas: “De zorgen van onze achterban die we toen
te horen kregen, zijn door dit belevingsonderzoek
bevestigd. Vooral het gebrek aan transparantie in de
organisatie wordt als een probleem ervaren. Uit het
belevingsonderzoek blijkt dat slechts twaalf procent
van de brandweerlieden op de werkvloer vindt dat er
transparantie is over beslissingen die hen rechtstreeks
raken. Dat baart mij echt grote zorgen.”

Het is volgens De Haas evident dat de schaalvergroting
van de brandweer tot 25 regiokorpsen het gevoel van
afstand tussen leiding en werkvloer heeft vergroot.
“Het is de keerzijde van de regionalisering onder de
Wet veiligheidsregio’s. Dat die schaalvergroting ook de
professionaliteit van de brandweerorganisatie heeft
vergroot staat buiten kijf. En dat de brandweer een
hiërarchische organisatie is met een strakke leiding
van bovenaf zit ook in de aard van de organisatie.
Dat zal ook altijd zo blijven en is noodzakelijk
voor een effectieve taakuitvoering in de warme
fase (daadwerkelijke inzet). Dat laat onverlet dat
brandweerlieden in de koude fase (voorbereiding)
ruimte moeten krijgen om mee te denken en mee te
beslissen over de inhoud van hun werk. Daar is in de
grotere bureaucratisch georganiseerde regiokorpsen
minder ruimte voor. Uitvoerenden willen terecht
meebeslissen over materieel en uitrusting waarmee zij
moeten werken, maar willen ook gehoord worden als
zij hun zorgen uiten over onder andere de opkomsttijden
en uitrukken op maat met kleinere bezettingen. Die
twee punten zijn heel belangrijke issues, waarvan veel
leden vinden dat hun mening erover door de top niet
serieus genomen wordt.”
De FNV heeft al verschillende gesprekken gevoerd met
Brandweer Nederland en de gemeenten als werkgevers.
Toezeggingen van de brandweertop om serieus werk te
maken van het dichten van de kloof tussen management
en uitvoering zijn wel gedaan, maar hebben nog niet
geleid tot concrete verbetering, constateert Bert de
Haas. “Dit belevingsonderzoek opent voor Brandweer
Nederland, het Veiligheidsberaad en de werkgevers
nieuwe mogelijkheden om de belevingskloof te dichten
en de betrokkenheid van de werkvloer te vergroten.
Ik hoop dat de partijen deze kans met beide handen
aangrijpen. Dan zullen de ervaren problemen niet direct
morgen zijn opgelost, want er is een cultuuromslag
nodig in de brandweertop en dat kost tijd.”
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John Berends, portefeuillehouder Brandweer Veiligheidsberaad

“Geen klassiek onderzoek met
conclusies en aanbevelingen
vanachter een bureau”
“Ik vind het onderzoek uniek, omdat het geen klassiek
onderzoek is met conclusies en aanbevelingen.
Brandweermedewerkers gaan samen met hun
leiding de resultaten duiden en bepalen welke
vervolgafspraken daar passend bij zijn. Het is dan
ook geen onderzoek dat vanachter een bureau
is uitgevoerd,” aldus een enthousiaste John
Berends, portefeuillehouder Brandweer in het
Veiligheidsberaad.
Eenheid in verscheidenheid
“Laat de 25 veiligheidsregio’s afzonderlijk bloeien en
vanuit het Veiligheidsberaad zorg ik voor het touwtje
eromheen. Het gaat om eenheid in verscheidenheid. Uit
het onderzoek kunnen we een vorm van gezamenlijkheid
halen en gezamenlijke thema’s bepalen, maar het heeft
daarnaast veel afzonderlijke delen en biedt ruimte voor
maatwerk. Dat zie je ook terug in de verschillen in de
resultaten per regio.”
Onderzoek niet eenmalig
Het Veiligheidsberaad heeft de ambitie om dit
onderzoek met terugkerende regelmaat uit te voeren.
Berends licht toe: “Het onderzoek is niet eenmalig.
Het is als bestuur onze verantwoordelijkheid om hier
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vervolg aan te geven en te blijven onderzoeken hoe
brandweerpersoneel het werk beleeft.”
Zou hij voor het nieuwe onderzoek iets willen
aanpassen? “Nee hoor, helemaal niks. Voor dit
onderzoek was er veel gezamenlijk commitment van
alle betrokken partijen, met respect voor elkaars rollen,
en ik zou het zó weer met z’n allen doen. En ook op
dezelfde wijze, door de doelgroep van het onderzoek
er vanaf de start bij te betrekken. Je wil tenslotte
bruikbare en valide gegevens op de juiste thema’s.”

Aangenaam verrast door enorme trots en
betrokkenheid
In december bespreekt de stuurgroep – waar naast
Berends als voorzitter ook bestuurders van de Raad
van Brandweercommandanten, de vakbonden en
Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers zitting hebben
– de landelijke rapportage. Hoe interpreteren zij de
gegevens? Berends is hier benieuwd naar.
Zijn persoonlijke eerste indruk? “Ik ben aangenaam
verrast door de enorme trots en betrokkenheid die de
brandweermedewerkers voelen. Die betrokkenheid
motiveert enorm en de kritiek die zij uiten ten aanzien
van bepaalde onderwerpen, komt daar ook weer
uit voort.”

Belevingsonderzoek repressief
brandweerpersoneel
Omdat er een gezamenlijke behoefte is aan
eenduidige informatie over brandweerstatistiek
en de beleving van brandweerpersoneel bij het
brandweerwerk heeft het Veiligheidsberaad opdracht
gegeven voor dit onderzoek. Zo is er valide informatie
en daarmee een goede basis voor een gezamenlijk
gesprek. Over trends en ontwikkelingen en over wat

Vrijwilligheid en hiërarchie belangrijke thema’s
“In het onderzoek komen elf verschillende thema’s
aan bod, van regelruimte en vrijwilligersbeleid tot
opkomsttijden en veilig en gezond werken. Mooi is,
dat de brandweermedewerkers zelf hier nauw bij
zijn betrokken, via focusgroepen en werksessies.
Ik verwacht dat vrijwilligheid een belangrijk thema
wordt om te bespreken en dat we aan de hiërarchie bij
de brandweer gaan werken. Overigens herken ik dat
laatste wel, vanuit mijn eigen bestuur in de gemeente
Apeldoorn. Het is schakelen van en tussen bestuur
en management en tactisch en operationeel. Maar
uiteindelijk zeg ik altijd: in de wijk is de burger meester.
Dan heb je meteen de scope scherp.”

goed gaat en wat nog aandacht vraagt. Binnen het
belevingsonderzoek zijn over de volgende thema’s
vragen gesteld: 1) betrokkenheid en beleving van
het werk, 2) organisatievisie en brandveilig leven,
3) regelruimte, 4) vakbekwaamheid, oefenen en
trainen, 5) vrijwilligersbeleid, 6) verhouding werkvloer
en leiding, 7) organisatiecultuur, 8) ervaring uitruk op
maat (flexibele voertuigbezetting), 9) opkomsttijden,
10) werkdruk en 11) veilig en gezond werken.
Het onderzoek is uitgevoerd onder repressieve
brandweermensen, zowel beroeps als vrijwilligers.
De respons is 39%. Alle gegevens van het onderzoek –
de bijna 9.000 deelnemers leverden samen zo’n
2,1 miljoen antwoorden – zijn geanonimiseerd en
worden in de toekomst beheerd door het Instituut

De werksessies waren erop gericht om zoveel mogelijk
onderwerpen en ‘brandende’ kwesties op tafel te
krijgen die in het onderzoek betrokken konden worden.
Aanvullend zijn focusgroepen georganiseerd om tot
een dieper begrip te komen van onderzoeksthema’s.
De resultaten uit de focusgroepen zijn gebruikt bij het
opstellen van de vragenlijsten.

Fysieke Veiligheid.
Interpretatie landelijke rapportage
De bestuurders van de Raad van
Brandweercommandanten, de vakbonden en de
Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers is gevraagd
om vanuit de eigen rol het landelijk beeld te
interpreteren en daar een reactie op te geven aan

Aan de slag met waardevolle informatie
Vrees dat het onderzoek te weinig aandacht krijgt
op de politiek-bestuurlijke tafel heeft Berends niet:
“Het Veiligheidsberaad neemt dit onderzoek
bloedseries en ook vanuit het ministerie is er veel
interesse voor en zijn er mogelijkheden om het
onderzoek te faciliteren. Als bestuur – en met de
betrokken partijen uit het onderzoek – voelen we een
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit
van de brandweer. De resultaten van het onderzoek
bieden waardevolle informatie en daar kunnen we
mee aan de slag.”

het Veiligheidsberaad.
Interpretatie 25 regionale beelden
Iedere regio ontving het eigen regionale
belevingsbeeld en de landelijke rapportage. De
regio’s is gevraagd om het eigen regionale beeld van
context te voorzien in nauwe samenwerking met de
eigen brandweermedewerkers. Het bestuur van de
veiligheidsregio bepaalt zelf hoe zij dit doet.
Bespreking in Veiligheidsberaad maart 2018
In het Veiligheidsberaad van maart 2018 wordt het
totaalpakket – namelijk de landelijke rapportage
samen met de reactie van de betrokken partijen én de
context van de regio's op hun eigen regionale beeld
– besproken. Dan zijn ook de brandweerstatistieken –
de concrete cijfers over de brandweer, zoals het exact

Meer informatie over het onderzoek en de landelijke
rapportage vindt u op www.veiligheidsberaad.nl.

aantal brandweermedewerkers per regio en het aantal
kazernes en voertuigen – bekend. Dit onderzoek om
die gegevens boven tafel te krijgen, loopt nog.
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Regionale en nationale
reddingsvloot per 1 januari 2018
Nederland heeft per 1 januari
2018 een regionale – en nationaal
opschaalbare – reddingsvloot.
22 veiligheidsregio’s met een
overstromingsprofiel organiseren
ieder een regionale vloot van
vier vaartuigen die gezamenlijk
een nationale reddingsvloot
vormen, inclusief prestatieeisen en opkomsttijden. De
organisatie en inrichting hiervan
wordt momenteel uitgewerkt
door de veiligheidsregio’s,
Reddingsbrigade Nederland en het
IFV. Daarnaast wordt een landelijke
voorziening ingericht die de regio’s
faciliteert en zorgt dat de nationale
reddingsvloot in opgeschaald
verband met elkaar kan optreden
en oefenen.
Samenstelling van de regionale
reddingsvloten
De 22 veiligheidsregio’s met een
overstromingsprofiel stellen
hun regionale reddingsvloot op
verschillende wijzen samen. Zo
werken 17 regio’s samen met

Reddingsbrigade Nederland voor
de vaartuigen en bemanning en
de overige regio’s organiseren
de regionale vloot met eigen
(brandweer)vaartuigen en
bemanning. De kracht van de
nationale reddingsvloot is dat
iedere regionale vloot opereert
vanuit hetzelfde niveau aan kennis,
vaardigheden en middelen. Om
deze reden moet iedere regionale
eenheid voldoen aan een basis
kwaliteitsniveau dat wordt
vastgesteld in de Raad Directeuren
Veiligheidsregio (RDVR).

Basisniveau vertrekpunt voor
nationale reddingsvloot
Voor de totstandkoming van
het landelijke basisniveau en
de organisatie van de landelijke
voorziening is een tijdelijke
stuurgroep ingericht bestaande
uit een commandant brandweer,
directeur veiligheidsregio, directeur
Reddingsbrigade en directeur IFV.
Een operationele werkgroep heeft
de kwaliteitseisen uitgewerkt en

heeft daarbij onder andere aandacht
besteed aan de prestatie-eisen,
vakbekwaamheid en het benodigde
materieel. De stuurgroep biedt dit
pakket aan kwaliteitseisen aan de
directeuren veiligheidsregio aan.

Landelijke voorziening ter
ondersteuning
Wanneer het basisniveau is
vastgesteld wordt de landelijke
voorziening ingericht en wordt
het exacte takenpakket bepaald.
De landelijke voorziening heeft
als hoofdtaken: inhoud geven aan
de vastgestelde kwaliteitseisen
voor de eenheden die worden
geleverd door Reddingsbrigade
Nederland – bijvoorbeeld ten
aanzien van vakbekwaamheid – en
het faciliteren van de reddingsvloot
door coördinatie, regie en expertise
op landelijk niveau. Bijvoorbeeld
door het organiseren en coördineren
van grootschalige oefeningen en het
coördineren van opleidingen.

Crisistaak Reddingsbrigade Nederland
Veiligheidsregio’s zijn wettelijk verantwoordelijk voor waterhulpverlening bij hoogwater en
overstromingen. Hoe zij dit organiseren, verschilt per regio. In het Veiligheidsberaad van mei
2016 is besloten om onderzoek te doen naar de behoefte van de veiligheidsregio’s op het
terrein van waterhulpverlening en de rol daarin van Reddingsbrigade Nederland en naar de
financiering van de crisistaak van de Reddingsbrigade. Aanleiding voor dit onderzoek was
dat de samenwerking met Reddingsbrigade Nederland, en dan met name de financiering
van de crisistaak, regelmatig onderwerp van gesprek was in het Veiligheidsberaad en met
de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ). De Raad Directeuren Veiligheidsregio (RDVR)
kreeg opdracht voor dit onderzoek en kwam met het huidige plan. Dit is vervolgens besproken
met de directeuren van de veiligheidsregio’s en de minister van VenJ en vastgesteld in het
Veiligheidsberaad van juni 2017.
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Omgevingsrecht en de
veiligheidsregio
Het omgevingsrecht is momenteel
volop in ontwikkeling. De
verwachting is dat deze nieuwe
wetgeving belangrijke gevolgen
heeft voor de veiligheidsregio’s. De
Raad Directeuren Veiligheidsregio
(RDVR) en de Raad van
Brandweercommandanten
(RBC) hebben – in opdracht van
het Veiligheidsberaad – samen
met het Landelijk Netwerk
Bevolkingszorg en de Raad
Directeuren Publieke Gezondheid
dit jaar in beeld gebracht wat de te
verwachten gevolgen zijn voor de
positie, rol en activiteiten van de
veiligheidsregio’s, om uiteindelijk
een zorgvuldige implementatie van
de nieuwe wetgeving mogelijk te
maken. Wat zijn de bevindingen?
Inventarisatie toont:
implementatie is regionaal
maatwerk
Er is gestart met een inventarisatie
van de reeds lopende
ontwikkelingen en initiatieven
binnen de regio’s ten aanzien van
de gevolgen van de wetgeving
voor de veiligheidsregio’s. Voor
alle disciplines en activiteiten,
inclusief planvorming en
gezamenlijke activiteiten met
ketenpartners. Deze inventarisatie
laat zien dat de veiligheidsregio’s
in verschillende fases van de
implementatie zitten en er een
verschil is in ambitieniveau per
veiligheidsregio. Dit maakt een
integrale impactanalyse voor

wat betreft de invoering van het
omgevingsrecht niet realiseerbaar.
Wel is te concluderen dat er veel
wordt ontwikkeld en er behoefte
is aan regie op de landelijke
ontwikkelingen en aan ontsluiting
van kennis en kennissen. Over het
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
is er bij de meeste veiligheidsregio’s
vooral nog onduidelijkheid. Met
dit DSO kunnen initiatiefnemers,
belanghebbenden en bevoegd gezag
de informatie raadplegen die zij
nodig hebben bij het gebruik van de
Omgevingswet. Ook ondersteunt het
DSO bij vergunningverlenings- en
planvormingsprocessen. Slechts
enkele veiligheidsregio’s zijn bezig
met voorbereidende stappen om
een goede aansluiting op het DSO
mogelijk te maken.

Zij ontwikkelen concrete producten
voor de regio’s ter ondersteuning
van de implementatie, passen
waar nodig bestaande producten
aan, naar aanleiding van gebruik
in de regio’s, en zorgen voor goede
ontsluiting. Aan een aantal thema’s
wordt momenteel al invulling
gegeven. Zo actualiseert het IFV
de brandpreventie- en externe
veiligheidsopleidingen op basis
van kwalificatiedossiers die
geactualiseerd zijn op basis van de
Omgevingswet. Mogelijk gaat het
IFV ook bijscholingen verzorgen.

Landelijke aandachtspunten
De opbrengst van de inventarisatie
is besproken met de 25 betrokken
projectleiders omgevingsrecht uit
de regio’s. Gezamenlijk zijn een
aantal thema’s bepaald die geschikt
zijn om landelijk op te pakken,
waaronder een notitie met de grote
lijnen van de veranderingen en de
betekenis ervan voor de regio’s, een
monitoringstool, doorleefsessies
per regio waarbij medewerkers de
impact van het omgevingsrecht
‘doorleven’ en een routeplanner voor
de projectleiders omgevingsrecht.
De 25 projectleiders geven dit
verder vorm, samen met de
betrokkenen namens RDVR en RBC.
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Afronding Strategische Agenda
Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s 2014-2016
Op 16 mei 2014 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met de Strategische Agenda Versterking
Veiligheidsregio’s. In de Strategische Agenda staan prioriteiten voor de veiligheidsregio’s met als
doel een (fysiek) veiliger Nederland doordat maatschappelijke ontwrichting wordt voorkomen
door de risico- en crisisbeheersing te versterken. De Strategische Agenda verbetert de
samenwerking tussen veiligheidsregio’s, het Rijk en publieke en private crisispartners.
De Strategische Agenda-projecten zijn in juli 2017 afgerond. De projecten hebben hun
voorgenomen resultaten opgeleverd, waarmee een belangrijke impuls is gegeven aan de
voorbereiding op en samenwerking bij verschillende crisistypen. Per project is een bestuurlijke
eindrapportage opgesteld waarin een (financiële) verantwoording is opgenomen over het
behalen van de projectdoelstelling en de op te leveren resultaten. Ook zijn voor twee projecten
uitvoeringsprogramma’s opgesteld voor een vervolg.
Meer informatie, waaronder de bestuurlijke eindrapportages, vindt u op www.strategische-agenda.nl.

Nieuwe impulsen voor
vitale samenleving
Een betere borging van de samenwerking tussen
publieke en private partners bij uitval van vitale
voorzieningen; dat is het doel van het actieprogramma
‘Samenwerken aan een vitale samenleving’. De
ambitie van het programma is dat Nederland in
2030 voldoende veerkracht heeft om bij uitval van
essentiële nutsvoorzieningen maatschappelijke
ontwrichting te voorkomen en snel herstel en
normalisatie mogelijk te maken. Daarvoor krijgt de
samenwerking tussen de veiligheidsregio’s en de
vitale bedrijfssectoren in de warme fase nieuwe
impulsen.
De afgelopen jaren is met het project ‘Continuïteit van
de samenleving’ uit de Strategische Agenda van het
Veiligheidsberaad al een goede basis gelegd voor de
voorbereiding op uitval van vitale voorzieningen. In
vrijwel alle veiligheidsregio’s zijn decentrale publiekprivate netwerken gevormd waarin overheid en
bedrijfsleven elkaar treffen en afspraken maken over
gezamenlijke crisisvoorbereiding. “Die samenwerking
gaan we de komende jaren doorontwikkelen en verder
professionaliseren”, schetst Maaike Aansorgh-Bok,
consultant crisisbeheersing bij Alliander en landelijk
netwerkregisseur vitale samenleving. “Een nieuwe
impuls is nodig omdat in enkele veiligheidsregio’s

16

de netwerken nog niet van de grond zijn gekomen en
de samenwerking tussen de vitale sectoren en de
publieke crisisbeheersing tot dusver vooral is gericht
op de koude fase. Vanaf nu willen we de samenwerking
nadrukkelijker richten op praktische preparatie voor de
acute fase bij grootschalige uitval van vitale processen.
Daar gaan we in de periode tot 2020 met alle partijen
hard aan werken.”

Top 5-acties
Binnen het programma zijn zeventien acties benoemd
om de netwerksamenwerking verder te versterken en
de gezamenlijke crisisvoorbereiding handen en voeten
te geven. Daaruit heeft het landelijk netwerk een top 5
van prioriteiten gedestilleerd die met voorrang worden
opgepakt. Die actiepunten zijn: het delen van lessen en
ervaringen van praktijkincidenten en ontwikkelingen in
de regionale netwerken, het opstellen van een infosheet
voor de responsfase, het stimuleren van deelname van
vitale partners aan multidisciplinaire crisisoefeningen,
het onderzoeken van de ondersteuningsbehoefte van
liaisons in de warme fase en het opstellen van een
actielijst voor verdere samenwerkingsafspraken met
de telecomsector. “Dat deze prioriteiten vanuit de
betrokken partijen zelf zijn gekomen, geeft aan dat
er breed draagvlak voor bestaat”, aldus Aansorgh.

Concretisering afspraken
De reikwijdte van het Actieprogramma ‘Samenwerken
aan een vitale samenleving’ is dat de tot dusver
bereikte resultaten van de publiek-private
samenwerkingsnetwerken worden geborgd en dat de
ketenpartners in de veiligheidsregio’s hun focus meer
richten op concreet gezamenlijk handelen in situaties
van acute uitval. Aansorgh: “Binnen de decentrale
netwerken hebben de partners elkaar leren kennen
en zijn basisafspraken gemaakt over samenwerking
en informatiedeling. Nu moeten de partijen hun
samenwerking versterken via strategische coalities:
zowel tussen de verschillende vitale sectoren en in
bovenregionaal verband tussen veiligheidsregio’s,
als op interregionaal en intersectoraal vlak. In veel
regio’s zijn al wel uitgewerkte één-op-één afspraken
met vitale partijen en wordt soms ook al gezamenlijk
geoefend, maar voor bovenregionale crisisbeheersing
en ook voor de samenhang tussen de verschillende
vitale sectoren is tot dusver nog te weinig aandacht
geweest. Vitale processen kennen een grote onderlinge
ketenafhankelijkheid. Grootschalige en langdurige
verstoring van de elektriciteitsvoorziening heeft
bijvoorbeeld ook gevolgen voor gas, water en de
ICT-sector.”

Om die reden is ook
de samenhang met
andere projecten
en programma’s van
belang, zoals ‘Water
en evacuatie’. Het
verbreden van de
crisisvoorbereiding
naar die andere
sectoren en het
bovenregionale
niveau maakt
nadrukkelijk deel uit
van het programma. Aansorgh besluit: “In de komende
fase moeten de partners hun crisisorganisaties echt
met elkaar gaan verbinden, processen afstemmen,
afspreken wanneer en op welke locaties liaisons aan
tafel komen en, heel belangrijk, er moet intensiever
worden geoefend. Om goed invulling te geven aan al
die gezamenlijke activiteiten is het belangrijk dat alle
betrokken partnerorganisaties daarvoor capaciteit
en middelen vrijmaken. Tot 2020 ligt de focus van het
programma op de sectoren elektriciteit, water, gas en
telecom. Maar ook andere vitale sectoren zijn van harte
welkom om aan te sluiten in het netwerk.”
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Wave 2020: landelijke
aanpak beheersing
watercrises
Waterveiligheid blijft ook de komende jaren
de bestuurlijke en ambtelijke agenda’s van het
veiligheidsdomein bepalen. Een van de blikvangers
voor de veiligheidsregio’s is het programma
‘Wave 2020’. Het programma onder regie van
de Stuurgroep Management Watercrises en
Overstromingen (SMWO) heeft tot doel watercrises
stevig te verankeren in de crisisplannen van de
veiligheidsregio’s. Het programma loopt tot 2020 en
wordt gezamenlijk gefinancierd door het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat
en het Veiligheidsberaad.
Wave 2020 is de doorontwikkeling van het deelproject
‘Water en evacuatie’ uit de Strategische Agenda 20142016 van het Veiligheidsberaad. Programmamanager
Marcel Matthijsse (Veiligheidsregio Zeeland) licht toe
welke resultaten worden beoogd: “Als het programma
in 2020 is afgerond, ligt er een landelijk uitvoeringsplan
voor de aanpak van hoogwater- en overstromingscrises,
met tools voor de veiligheidsregio’s en de landelijke
crisisorganisaties om hun operationele strategieën op
te stellen.”

Regionale watercrisis bestaat niet
Hoewel de verantwoordelijkheid voor operationele
crisisbeheersing bij watercrises bestuurlijk primair
bij de veiligheidsregio’s ligt, is landelijke regie en
een bovenregionale strategie volgens Matthijsse
vereist voor een effectieve aanpak van watercrises.
“Een regionale watercrisis bestaat in feite niet. Het
programma richt zich op grootschalige waterscenario’s,
zoals overstroming in de kustregio of het rivierengebied.
Dan praat je per definitie over grote gebieden en
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grote aantallen te evacueren mensen in meerdere
veiligheidsregio’s. Als iedere regio zijn eigen
evacuatiestrategie zou maken en uitvoeren, zitten
de regio’s elkaar in de weg met hun maatregelen.
De organisatie van evacuatieroutes en opvang voor
honderdduizenden inwoners kan daarom alleen op
bovenregionaal niveau. Een ander punt van aandacht
is dat ook een overstroming die maar een deel van
het land treft, toch vergaande uitstralingseffecten
naar andere landsdelen heeft. Bijvoorbeeld als in
het overstroomde gebied belangrijke schakels in
vitale processen worden getroffen, zoals energieen telecommunicatievoorzieningen, delen van het
hoofdwegennet of luchthavens.”

Prioritering maatregelen
Het programma maakt geen crisisplan of opvang- en
evacuatieplannen. Wel liggen er volgens Matthijsse
in 2020 een methodiek en tools voor de landelijke en
regionale overheden om de regionale crisisplannen
voor hoogwater en overstroming tot één landelijk
samenhangend pakket maatregelen te vervlechten.
“De input voor
dit proces komt
uit de regionale
impactanalyses die de
veiligheidsregio’s nu
voor hun werkgebied
aan het opstellen
zijn. Die moeten in
2018 gereed zijn.
Dan hebben we voor
alle landsdelen een
goed beeld van de

effecten van een overstroming op de veiligheid van
personen, op industriële clusters, vitale infrastructuur
en economische continuïteit en kunnen we op basis
van die verwachte effecten ook maatregelen gaan
prioriteren. Als er grootschalig geëvacueerd moet
worden, waar gaan die evacués dan naartoe? En hoe
organiseren we de opvang? Nieuw is ook de aandacht
voor de herstelfase na de ramp. Die is tot nu toe nog
onderbelicht, maar ook daar geldt: bij een catastrofale
overstroming is de schade zo immens dat we niet alles
tegelijk kunnen en dat politiek-bestuurlijke keuzes
moeten worden gemaakt over de prioriteiten voor
herstel en wederopbouw. Daarvoor willen we kaders en
uitgangspunten formuleren.”
In Wave 2020 wordt ook een koppeling gelegd
met andere projecten en programma’s, volgens de
systematiek van het ‘meerlaags waterveiligheidsmodel’.
Onder andere met het Deltaprogramma, het
miljardenprogramma om Nederland voor de toekomst
duurzaam beter bestand te maken tegen watercrises.
“Denk dan bijvoorbeeld aan bestuurlijke keuzes over
de inrichting van steden, industriegebieden en vitale

infrastructuren in overstromingsgevoelig gebied. Door in
de preventieve sfeer bepaalde inrichtingsmaatregelen
te nemen die de kwetsbaarheid verminderen, zoals
herlocatie van vitale voorzieningen, kunnen de effecten
van een overstroming worden beperkt en kan het
herstel na de ramp worden bespoedigd. Maar denk
ook aan het slim combineren van nieuwe technologie
en systemen in bijvoorbeeld de energietransitie of
ruimtelijke adaptatie. Zo kunnen zelfvoorzienende
gebouwen, wijken of dorpen een door een overstroming
getroffen samenleving veerkrachtig maken. Belangrijk
voor deze samenhang tussen hoogwaterpreventie,
ruimtelijke adaptatie en overstromingsstrategie is dat
we alle relevante partners in het veiligheidsdomein,
de waterketen en de vitale sectoren met elkaar
verbinden tot een ‘waterveiligheidsnetwerk’ waarin zij
gestructureerd kennis en expertise delen.”
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Veiligheidsberaad stemt in met regels
gegevensverwerking meldkamers
Het convenant
gegevensverwerking meldkamers
wordt 52 keer ondertekend:
door de 25 regionale
ambulancevoorzieningen, de
Nationale Politie, de Koninklijke
Marechaussee en de 25
veiligheidsregio’s. Die laatsten
stemden in het Veiligheidsberaad
van oktober 2017 in met het
convenant en daarmee met het
delen van de meldkamergegevens
binnen de privacyregels. Eerder
stemden alle partijen hiermee in, in
het CIO-beraad (Chief Information
Officer), onder voorzitterschap
van het ministerie van Justitie en
Veiligheid.

Gegevensverwerking op de
meldkamer
De partners voor het convenant
gegevensverwerking meldkamers
hebben gezamenlijke
verantwoordelijkheden ten aanzien
van de gegevensverwerking
op de meldkamer. Hierop is
verschillende wet- en regelgeving
van toepassing en komen
verschillende privacyregels
samen. Daarnaast wordt vanaf 25
mei 2018 de Europese Algemene
Verordening Gegevensbescherming
(AVG) van toepassing waarmee de
privacywetgeving wijzigt.

Privacy en de meldkamer
Het doel van het convenant is om
de samenloop van de verschillende
privacyregels in de praktijk te
reguleren en te verduidelijken en
de meldkamermedewerkers meer
bewust te laten zijn van de gevolgen
van gegevensverwerking voor de
privacy en informatiebeveiliging.
Tegelijkertijd dient het convenant
ter voorbereiding op de AVG.
Het convenant bevat een aantal
basisafspraken die verder vertaald
worden naar de praktijk. Zo worden
bijvoorbeeld praktijkscenario’s
ontwikkeld die als handreiking voor
de centralist dienen.

Meer informatie over het convenant, een QenA en het convenant zelf
vindt u op www.ifv.nl in dossier ‘Meldkamers’ binnen het Kennisplein.

Landelijke
Meldkamerorganisatie (LMO)
In het Veiligheidsberaad van 6 oktober 2017 is gesproken over de ontstane situatie in de
Bestuurlijke Regiegroep LMO, waar geen overeenstemming is bereikt door de LMO-partijen
over de reikwijdte van de multi-intake. Ondanks de resultaten van de pilot multi-intake en het
advies van de begeleidingscommissie van de pilot. Multi-intake is voor het Veiligheidsberaad
altijd een noodzakelijke voorwaarde geweest voor de totstandkoming van een landelijke
meldkamerorganisatie. Besloten is om bij de minister van Justitie en Veiligheid aan te dringen
op een gesprek met de ondertekenaars van het Transitieakkoord om over de hardheid van de
gemaakte afspraken in het akkoord te spreken. Tot die tijd nemen de veiligheidsregio’s geen
deel aan LMO-overleggen op landelijk niveau met de andere partijen. Het Veiligheidsberaad
hecht aan het naleven van de afspraken uit het Transitieakkoord en verwacht hetzelfde
van alle ondertekenaars van dit akkoord. Naar verwachting vindt het gesprek met de
ondertekenaars van het Transitieakkoord begin 2018 plaats.
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Evaluatie ontruiming
Fort Oranje
In hoeverre is in een dergelijke situatie
opschaling naar GRIP 4 verstandig en waardevol?

9 juni 2017… De burgemeester van gemeente Zundert kondigt aan recreatiepark Fort Oranje
te sluiten. Vanaf september – wanneer tijdelijke bewoners zoals arbeidsmigranten het terrein
hebben verlaten – zal de herhuisvesting van de vaste bewoners starten. 22 juni 2017… De
campingeigenaar maakt bekend dit niet af te wachten en zelf de camping te sluiten. Alle
bewoners staan per 3 juli op straat zonder alternatieve woonruimte. Dé aanleiding voor de
voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant om diezelfde dag nog op te
schalen naar GRIP 4. Het beheer van de camping werd de volgende dag overgenomen door
gemeente Zundert. In hoeverre is in een dergelijke situatie opschaling naar GRIP 4 verstandig
en waardevol? Dit onderzoekt het lectoraat Crisisbeheersing van het IFV, door het incident te
evalueren in opdracht van de veiligheidsregio. Tijs van Lieshout, directeur van de betreffende
veiligheidsregio, weet het antwoord al: “Heel verstandig en waardevol. Bij eenzelfde crisis zou
ik dit absoluut weer zo doen!”

Van Lieshout licht toe: “Dit kan een gemeente met
een omvang als Zundert niet alleen. Vanuit de
veiligheidsregio ben je gewend moeilijke operaties aan
te pakken, samen met gemeentes, GGD, politie en andere
partners. En er is ervaring met bestuurlijke regie.”

Er speelden jarenlang verschillende gezondheids- en
veiligheidsvraagstukken, van brandonveiligheid tot
gezondheidsproblemen, van ernstige vervuiling tot een
voor kinderen zeer onwenselijke leefomgeving. Sluiting
van deze camping was onvermijdelijk.”

Sluiting Fort Oranje onvermijdelijk
Tijs van Lieshout is als directeur van Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant zeer intensief betrokken
bij de aanpak van Fort Oranje. Hij vertelt: “Er was
een sociale crisis bij Fort Oranje die voor gemeente
Zundert niet behapbaar was. Er verbleven zo’n 1200
personen. Er werden criminele praktijken uitgevoerd.
Er was een grote zorgbehoefte van de bewoners, onder
andere vanwege psychische en financiële problemen.
Arbeidsmigranten, recreanten en permanente
bewoners woonden er samen, door elkaar heen.

Humanitaire operatie
Van Lieshout vervolgt: “Door die actie van de eigenaar
sta je voor een dilemma: wat ga je doen? Die actie
betekende een grote humanitaire operatie: het gaat om
grote groepen kwetsbare mensen en kinderen die zo
maar op straat zouden komen. Dit was dé aanleiding
voor GRIP 4, omdat we de gevolgen met verschillenden
gemeentes en hulpdiensten wilden opvangen. Zundert
kon natuurlijk geen 1200 personen zelf opvangen.
Uiteindelijk worden veel mensen herplaatst in veel
gemeenten binnen en buiten de veiligheidsregio.”
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GRIP 4
Zodra het bron- en/of effectgebied van een incident meer dan twee
gemeenten bestrijkt, is sprake van een incident van meer dan plaatselijke
betekenis. In zo’n geval wordt opgeschaald naar GRIP 4 en bekleedt de
voorzitter van het bestuur van de veiligheidsregio als enige het bevoegd
gezag. Het RBT is het adviesteam van de voorzitter van het bestuur van de
veiligheidsregio. De leider ROT ontvangt in een GRIP 4 zijn (strategische)
instructies van de voorzitter van de veiligheidsregio. Onder andere de
burgemeesters van de getroffen gemeenten zijn formeel lid van het
RBT. In veel regio’s schuiven strategisch adviseurs van de operationele
diensten ook aan bij het RBT. In een GRIP 4 is sprake van een incident dat
beperkt blijft tot het grondgebied van één veiligheidsregio.
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Bijna alle functies van veiligheidsregio ingezet
Hoe de veiligheidsregio dit heeft aangepakt? “Per mens,
per gezin, per caravan – zo’n 600 – hebben we gekeken
naar hun status, herkomst en vooral hun persoonlijke
zorgvraag. Daar heeft de gemeente en de GGD een
groot aandeel in gehad. Bijna alle functies van een
veiligheidsregio zijn ingezet: van crisiscommunicatie
tot informatiemanagement. Ook is een regionaal
operationeel team (ROT) ingesteld voor de operationele
leiding, afstemming met betrokken partijen en
advisering richting het regionaal beleidsteam (RBT).
Daar had ik zelf een rol. De brandweercommandant nam
het beheer van de camping tijdelijk over. Dat had ‘ie nog
niet eerder gedaan.”

dit soort acties. Het sluit juist goed aan op mijn filosofie
dat je de capaciteiten in een veiligheidsregio vooral
moet gebruiken en benutten. We leren veel van zo’n
inzet en zijn dan nog beter voorbereid op andere crises
en incidenten. We zijn van en voor gemeenten en kunnen
belangrijke publieke doelen dienen, dus zet ons in.”

Capaciteiten veiligheidsregio benutten
Van Lieshout was net, sinds mei, in dienst bij de
veiligheidsregio toen het incident zich voordeed. “Voor
mij geen probleem, want ik ben juist voorstander van

Als vervolg op de evaluatie van de GRIP 4 inzet, die eind
december verschijnt, evalueert het lectoraat van het IFV
ook het hele totaalproces rondom Fort Oranje.

Discussie over flexibele inzet veiligheidsregio
“De inzet van GRIP 4 kan over het algemeen op veel
draagvlak rekenen, hoewel er ook wat vragen zijn
gekomen vanuit gemeenten en gemeenteraden.
Persoonlijk hoop ik dat deze evaluatie bijdraagt aan de
belangrijke discussie om te komen tot een flexibeler
inzet van de veiligheidsregio.”

Lessen uit crises en
mini-crises 2016
De aanslagen in Brussel en de terreurdreiging rond Schiphol. De ophef over het
rubbergranulaat op kunstgrasvelden. De onrust vanwege de Zaanse straatvlogger.
Welke dilemma’s speelden bij deze casus en wat kunnen we hiervan leren voor
toekomstige situaties? In Lessen uit crises en mini-crises 2016 blikken verschillende
auteurs terug op vijftien bijzondere gebeurtenissen van het afgelopen jaar.
Op 21 november 2017 werd Lessen uit crises en mini-crises 2016 gepresenteerd tijdens
een plug-in kennissessie waarin werd ingezoomd op enkele crisissituaties uit 2016. Lessen
uit crises en mini-crises 2016 is geschreven voor bestuurders en professionals werkzaam
op het terrein van crisisbeheersing en veiligheidsmanagement. Lector Crisisbeheersing bij
het IFV Menno van Duin en Vina Wijkhuijs, senior onderzoeker bij het lectoraat, stelden de
bundel samen.
Meer informatie over de plug-in kennissessie of de bundel vindt u op www.ifv.nl.

VenloStormt 2017: risico’s en verantwoordelijkheden
Tijdens de obstacle run 'VenloStormt' op 10 juni 2017 raakte een deelnemer ernstig gewond
en overleed diezelfde dag. Naar aanleiding van het tragische ongeval heeft de gemeente
Venlo het lectoraat Crisisbeheersing van het IFV gevraagd een evaluatie te verrichten van
het vergunningverleningsproces. Het rapport is op maandag 4 december 2017 gepubliceerd.
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Twee vragen aan…Peter Bos,
voorzitter RDVR
Peter Bos is algemeen directeur van de
Veiligheidsregio Utrecht en voorzitter van de
Raad Directeuren Veiligheidsregio (RDVR).
Vanaf 1 januari 2018 zit de voorzitter RDVR
ook in het multidisciplinair adviesorgaan
(MDA). Het MDA is het adviesorgaan onder
het Veiligheidsberaad en voorziet in integrale
adviezen, coördineert de uitvoering van
bestuurlijke verzoeken en opdrachten en
rapporteert over de voortgang van deze
uitvoering aan het Veiligheidsberaad.

Wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van het multidisciplinair adviesorgaan en de deelnemende partijen?
“Het is goed dat er een multidisciplinair adviesorgaan (MDA) komt. We moeten als professionals disciplineoverstijgend kunnen denken en werken, juist omdat het uitvoerende werk van de veiligheidsregio’s bijna altijd
multidisciplinair van aard is. Zonder MDA zou de werkelijkheid van alledag worden miskend. Tegelijk kunnen
we met het MDA het professioneel gezag over de operatiën, de uitvoering van het werk, nieuw leven inblazen.
De professionals moeten daar hun rol nemen en het bestuur ontlasten van operationele beleidsvorming. Het
is essentieel dat de Raad van Brandweercommandanten, het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg, de Raad
Directeuren Publieke Gezondheid en de RDVR dat gezamenlijk doen.
Dat in het MDA ook de Nationale Politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid vertegenwoordigd zijn,
lijkt mij heel nuttig, zo niet essentieel. De politie omdat er in de praktijk van veiligheidsmanagement een heel
nauwe samenwerking is, waarbij bovendien de grens tussen sociale en fysieke veiligheid niet altijd scherp te
trekken is. Dan is het goed dat er gesproken wordt over verbinding, aansluiting en demarcatie. Het ministerie
omdat daar de aansluiting met het systeem van veiligheidsmanagement en nationale crisisbeheersing ligt.”

In het MDA wordt de voorzitter van de RDVR ook de
voorzitter van het MDA. Hoe ziet u dat?
“Het is wat mij betreft een misverstand om crisisbeheersing en rampenbestrijding steeds maar weer te
positioneren als ‘hét multiproces’. Als we over ‘multi’ spreken duidt dat, naar mijn opvatting, op het feit dat vele
partijen met elkaar samenwerken. Dat samenwerken in de ingewikkelde werkelijkheid van crises en rampen
evident het geval is, maakt de term ‘multi’ nog geen synoniem voor crisisbeheersing en rampenbestrijding. Om
die reden zou wat mij betreft de voorzitter van de RDVR dus niet de voorzitter van het MDA hoeven zijn.
Maar er is een andere reden om wel voor deze combinatie te kiezen. De RDVR is ook het topambtelijk gremium
van alle veiligheidsregio’s waarin, hun gehele veiligheidsregio vertegenwoordigend, de directeuren van de
veiligheidsregio’s of vaste voorzitters van de veiligheidsdirecties zitting hebben. Dan ligt het voor de hand
om voor de voorzitter RDVR te kiezen als voorzitter van het MDA. Dat gezegd, het gaat om een collegiaal
werkend gremium.”
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