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Een fysiek veilig Nederland, met
regionale verschillen
De crisis- en risicobeheersing in Nederland is in
ontwikkeling. Zowel de aard als de omvang van risico’s
en dreigingen veranderen. In verschillende Europese
landen deden zich het afgelopen jaar aanslagen voor
en ook voor Nederland is dit niet ondenkbaar. Moeten
we als bestuurders direct vrezen voor de veiligheid
van onze burgers? Nee, hoewel alertheid natuurlijk van
belang is. Moeten we ons voorbereiden op een dergelijke
situatie? Ja. Gezamenlijk. Als veiligheidsregio’s met
elkaar, met het Rijk en met crisispartners. Gezamenlijk
verlenen we hulp en proberen we maatschappelijke
onrust te voorkomen. Lokaal, regionaal en landelijk.
In Nederland is terrorisme een reëel risico. Dit
onderschreef Dick Schoof, Nationaal Coördinator
Terrorisme en Veiligheid (NCTV), tijdens de vergadering
van het Veiligheidsberaad op 27 mei 2016. Zowel de
NCTV als het Veiligheidsberaad zijn het erover eens dat
we samen – ook bestuurlijk – moeten zorgen dat de
maatschappij voldoende veerkracht heeft en behoudt.
Veiligheidsregio’s hebben hier een betekenisvolle
rol in. De handreiking Terrorismegevolgbestrijding,
een initiatief van de NCTV, biedt handvatten. Veel
veiligheidsregio’s zijn reeds bezig met de uitwerking en
toepassing hiervan. Belangrijk aandachtspunt hierbij
is volgens het Veiligheidsberaad de rolverdeling tussen
lokaal, regionaal en nationaal niveau. Een aanslag is
een incident met nationale impact, maar lokaal dient
de maatschappelijke onrust voorkomen of beperkt te
worden. Een belangrijke rol die weggelegd is voor de
burgemeester. Het Veiligheidsberaad heeft de NCTV
daarom verzocht het thema en de handreiking goed
onder de aandacht te brengen bij alle gemeenten in
Nederland, hoe klein ook.
Niet alleen terrorisme is een actueel onderwerp
waar het Veiligheidsberaad aandacht voor heeft.
Zo is op 27 mei 2016 ook het thema ‘verminderd
zelfredzamen’ toegevoegd aan de Strategische Agenda.
Brandveiligheid in relatie tot vergrijzing heeft al
enige tijd de aandacht binnen de veiligheidsregio’s,
maar deze groep mensen kent meer risico’s. Daarom
heeft het Veiligheidsberaad de Raad Directeuren
Veiligheidsregio gevraagd om in beeld te brengen
wat de veiligheidsregio’s op dit terrein al doen en

waar eventuele knelpunten zitten. Zo kunnen we ons
voorbereiden op een groot maatschappelijk vraagstuk,
met ruimte voor regionaal maatwerk.
Ruimte voor regionaal maatwerk is van essentieel
belang voor veiligheidsregio’s. Het maakt de
besluitvorming over landelijke thema’s in het
Veiligheidsberaad niet altijd makkelijker, maar is
onmisbaar vanwege het verlengd lokaal bestuur.
Regionale verschillen in implementatie en uitvoering
van landelijke afspraken zijn geen probleem zolang je
gezamenlijke doelen nastreeft. Des te trotser maakt
het mij op het feit dat we met alle voorzitters in staat
zijn om landelijke prioriteiten te bepalen, onder andere
vastgelegd in de Strategische Agenda, en ons daaraan
te committeren. Gezamenlijk werken we aan een fysiek
veilig Nederland, iedere regio op een eigen manier.
Geke Faber is voorzitter van het Veiligheidsberaad
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Nieuw thema voor Strategische Agenda
De Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s
is een voortschrijdende agenda en wordt uitgebreid
met een nieuw thema: verminderd zelfredzamen. Dit
heeft het Veiligheidsberaad in haar vergadering van
27 mei 2016 besloten. Het Veiligheidsberaad vraagt de
Raad Directeuren Veiligheidsregio (RDVR) om in beeld
te brengen wat er al gebeurt in de veiligheidsregio’s
op dit terrein en waar eventueel knelpunten zitten.
Op basis hiervan volgt een specifieker voorstel voor
de volgende vergadering van het Veiligheidsberaad in
oktober 2016.
Verminderd zelfredzamen
Nico van Mourik, lid Ambtelijke Stuurgroep
Strategische Agenda en voorzitter RDVR, gaf tijdens
de vergadering van 27 mei een korte toelichting
op het toevoegen van het onderwerp ‘verminderd
zelfredzamen’ aan de Strategische Agenda. Van
Mourik: “Dit onderwerp gaat de RDVR risicogericht
onderzoeken. Er gebeurt al veel in Nederland op
dit gebied, dus we gaan niet een eigen document
schrijven – één van zovelen over dit thema - maar
inventariseren waar mogelijke knelpunten zitten en
hoe die op te lossen. Het is een actueel en belangrijk
thema om als veiligheidsregio’s gezamenlijk over na te
denken.”
Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s
Een jaar geleden, juni 2015, stemde het
Veiligheidsberaad in met de uitvoering van de zes
projecten van de Strategische Agenda (Versterking
Veiligheidsregio’s). Het Veiligheidsberaad voert drie
projecten uit met het ministerie van Veiligheid en
Justitie en drie projecten onder eigen regie. In de
tussentijd zijn er verschillende activiteiten ondernomen
en resultaten behaald. Eén ervan betreft het aanbieden
van het eerste product van de Strategische Agenda,
de handreiking ‘De veiligheidsregio bij dreigende
verstoring of uitval van vitale voorzieningen’ begin
2016 aan de veiligheidsregio’s en vitale partners.
Alle (deel)producten, de stand van zaken én achtergrondinformatie staan op www.strategische-agenda.nl.
Water en evacuatie
Het project ‘Water en evacuatie’ werkt aan één
dataset voor veiligheidsregio’s en waterpartijen
voor het weergeven van een eenduidig waterbeeld.
Hierbij wordt ook naar de mogelijkheden voor
implementatie – bijvoorbeeld via LCMS – en
informatie-uitwisseling gekeken. Van de handreiking
Impactanalyse is een eerste concept gereed,
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welke verder is uitgebreid op basis van de reacties
uit de regiosessies in mei. Om het bewustzijn
voor overstromingen en evacuaties te vergroten,
ontvangen de veiligheidsregio’s een handreiking en
communicatietoolkit. Gericht op wat burgers, bedrijven
en andere organisaties zelf moeten en kunnen doen
voor hun veiligheid. Het project organiseerde dit jaar
verschillende bijeenkomsten, waaronder van het
Waternetwerk om landelijke initiatieven en ervaring
uit te wisselen. Het Waternetwerk is een initiatief
vanuit de veiligheidsregio’s waar ook partners zoals
Rijkswaterstaat en waterschappen bij betrokken zijn.
Lees meer over project ‘Water en
evacuatie’ op pagina 10 (Project Water en
evacuatie presenteert eerste producten).

Continuïteit van de samenleving
De projectteamleden van ‘Continuïteit van de
samenleving’ ondersteunen verschillende interregionale
netwerken waarin veiligheidsregio’s met vitale partners
samenwerken. Zo vond er in mei een oefening bij
GasUnie plaats met netcentrisch werken waarbij
verschillende veiligheidsregio’s, het IFV, Alliander
en Tennet betrokken waren. De ervaringen worden
meegenomen bij de keuze binnen de energiesector
om wel of niet netcentrisch te werken. Ook levert de
oefening aandachtspunten in de samenwerking op.
Deze zomer haalt het project via de interregionale
netwerken de eventuele behoefte op om onderwerpen
landelijk te organiseren. Dit dient als input voor een
nationaal actieplan waarvan de oplevering begin 2017
gepland staat. Binnen de vitale sectoren zijn thema’s en
prioriteiten opgehaald voor een landelijke agenda welke
nog besproken wordt met het Veiligheidsberaad.
Versterking risico- en crisisbeheersing
stralingsincidenten
Vanuit het project ‘Versterking risico- en
crisisbeheersing stralingsincidenten’ is een lijst met
basisdocumentatie opgesteld en het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelt momenteel
een begrippenlijst samen. Beide documenten
worden getoetst en aangeboden via het Kennisplein
op de website van het IFV (www.ifv.nl). Hier staat
ook de geactualiseerde bestuurlijke netwerkkaart
Stralingsincidenten, waaraan het project heeft
bijgedragen. Het project werkt momenteel – samen met
het RIVM en IFV – toe naar één virtueel kennisplatform
op het gebied van stralingsincidenten. Naar verwachting

zijn de eerste resultaten hiervan in het najaar gereed.
Ook ontwikkelen de drie partners momenteel een
minicursus Stralingsincidenten waarbij de focus ligt
op het creëren van bewustwording, het verbeteren
van de planvorming en operationele voorbereiding op
een stralingsincident, zowel bestuurlijk als tactisch/
operationeel. Deze minicursus is naar verwachting ook
in het najaar gereed. Eerst wordt de cursus voorgelegd
aan een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit zes
veiligheidsregio’s en in één pilotregio getest.

Kwaliteit en vergelijkbaarheid
Het team achter project ‘Kwaliteit en vergelijkbaarheid’
richtte zich de afgelopen periode vooral op het
creëren van commitment voor het project. Met name
de term ‘vergelijkbaarheid’ creëert onrust bij enkele
veiligheidsregio’s. Daarom is met alle directeuren
veiligheidsregio een gesprek gevoerd. In de RDVR wordt
gesproken over thema’s waarop veiligheidsregio’s willen
investeren om het presteren, reflecteren en leren te
bevorderen. Deze thema’s sluiten aan op de thema’s
die naar voren zijn gekomen uit de gesprekken met de
directeuren, zoals visitatie en kostenvergelijking. Ook
is een conceptreferentiemodel gereed dat beschrijft
welke thema’s in een regionaal kwaliteitszorgsysteem
horen en wordt gewerkt aan een gezamenlijk kader,
een gezamenlijke taal voor de thema’s en het
referentiemodel.
Versterking bevolkingszorg
Voor het project ‘Versterking bevolkingszorg’ zijn
interregionale sessies georganiseerd. Na evaluatie
van de eerste pilotsessies is voor een iets andere
invulling van de interregionale sessies in mei en juni
gekozen. Tijdens de komende sessies wordt nog steeds
geprobeerd good practices op te halen, maar worden

ook ideeën zoveel mogelijk gezamenlijk uitgewerkt tot
een concreet product. Deze (bouwstenen voor) good
practices kunnen veiligheidsregio’s en gemeenten
gebruiken om de bevolkingszorg te versterken of
gebruiken voor hun draaiboeken, de organisatie van
oefeningen of manier van evalueren. De komende
periode focust het project zich op een eerste overzicht
van de voortgang van de implementatie van de visie
'Bevolkingszorg Op Orde' waarin ook de knelpunten
van gemeenten en veiligheidsregio’s worden benoemd.
Daarnaast stelt het project criteria op ten behoeve
van de monitoring om te kunnen beoordelen of de
bevolkingszorg ‘op orde’ is. Deze monitoring vindt in de
tweede helft van dit jaar plaats.

Bovenregionale Operationele Besluitvorming (BOB)
Project BOB organiseert voor de zomer vier
tabletopoefeningen waarin drie bovenregionale
scenario’s worden besproken. Voor elke sessie wordt
een aantal veiligheidsregio’s (directeur of operationeel
leider) en een vertegenwoordiging van het LOCC,
Defensie en VenJ uitgenodigd. De tabletops dienen
inzicht te geven in waar de knelpunten zitten bij
een bovenregionaal incident en welke afspraken
daarvoor nodig zijn. In de zomerperiode worden de
uitkomsten van de tabletops uitgewerkt en het voorstel
aangescherpt. Het huidige voorstel is om tijdens een
bovenregionale ramp/crisis een groep mensen bijeen te
brengen die gezamenlijk een beeld vormen en duiden
van de getroffen veiligheidsregio’s. Medewerkers
van het LOCC kunnen hen hierbij ondersteunen en
aanvullende kennis en ervaring toevoegen. Gezamenlijk
wordt een advies geformuleerd voor het verdelen van
capaciteiten en stellen zij een handelingsperspectief
op. Dit leggen zij terug bij de getroffen veiligheidsregio’s.
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Column
Ahmed Aboutaleb is burgemeester van Rotterdam en
voorzitter Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Het is een geruststellende gedachte: in geval van acute nood kunnen burgers in
Nederland rekenen op de hulp van toegesnelde hulpdiensten. Altijd en overal.
De gemiddelde burger staat daar misschien niet bij stil, maar bij hulpvragen
werken hulpverleners innig samen: de mannen en vrouwen van politie, brandweer,
ambulance, en als dat nodig is ook anderen. Voor wie er op let, zijn dergelijke
beelden van samenwerking dagelijks te zien. Een brandweerman en de politieman
die de ambulanceverpleegkundige assisteren bij het bevrijden van een automobilist
die bekneld zit. Of de brandweer die ambulance-collega’s helpt bij het veilig uit huis
halen van een patiënt met behulp van een hoogwerker. Dit laatste heb ik onlangs
van dichtbij meegemaakt, het overkwam mijn buurvrouw.
In Rotterdam-Rijnmond zijn we er al jarenlang aan gewend dat we ‘in het groot’
met elkaar samenwerken. Lang voordat de veiligheidsregio’s werden uitgevonden,
wisten gemeenten, hulpdiensten, organisaties, bedrijven en inwoners in dit
gebied al dat we voor onze veiligheid in grote mate van elkaar afhankelijk zijn. We
hebben een regio met een hoog risicoprofiel: een combinatie van grootschalige
petrochemische industrie en intensieve transportstromen in een grootstedelijke
agglomeratie met 1,2 miljoen inwoners. Juist de concentratie van risico’s zorgt voor
een sterk ontwikkeld ‘gezamenlijk’ veiligheidsbewustzijn. Een mooi voorbeeld van
samenwerking is bijvoorbeeld de totstandkoming van de Gezamenlijke Brandweer
in 1998. Een publiek-privaat samenwerkingsverband dat uniek is in Europa en in de
rest van de wereld.
Veel van het gedachtengoed waar we nu in de veiligheidsregio met elkaar
over spreken, kent in Rotterdam-Rijnmond zijn oorsprong ver voordat de
veiligheidsregio’s ontstonden. In Rotterdam-Rijnmond kwam de veiligheidsregio
in juli 2006 tot stand (ja klopt, over een paar weken is Veiligheidsregio RotterdamRijnmond 10 jaar jong!). De komst van de veiligheidsregio zorgde voor een
verdere boost in het veiligheidsdomein, verdere uitbouw van samenwerking met
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operationele én andere partners, en andere mijlpalen:
een volledig geregionaliseerde brandweer in 2008,
expertregio op het gebied van industriële veiligheid,
multidisciplinaire huisvesting, wijkbrandweermannen
en een eerstehulpvoertuig, beter bekend als de
brambulance.
Anno 2016 zie ik de veiligheidsregio als een
veiligheidsautoriteit op het gebied van fysieke
veiligheid. Het scala van samenwerkingspartners is
de laatste jaren alleen maar groter geworden. Naast
samenwerken is ook het ‘ketendenken’ in onze regio een
sleutelbegrip. We leven in een samenleving die in grote
mate afhankelijk is van het ongestoord verlopen van
processen. Een relatief incident dat leidt tot verstoring
van een industrieel, logistiek, of ICT-proces kan grote
gevolgen hebben voor de regio en zelfs daarbuiten.
Ketendenken vraagt ook om een robuuste opzet van de
crisiscommunicatie, voor als een klein incident grote
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gevolgen voor de omgeving blijkt te krijgen. Dan moet
je snel en effectief grote aantallen mensen kunnen
bereiken en voorzien van een heldere boodschap. Met
het platform rijnmondveilig.nl beschikken we over een
succesvol communicatiemiddel.
Door de jaren heen hebben we samen, binnen onze
regio, veel expertise op het terrein van industriële
veiligheid opgebouwd. Vitale kennis, want in RotterdamRijnmond gaan veiligheid en economie hand in
hand. Het is belangrijk dat deze kennis optimaal
gebruikt wordt. In eigen regio doen we dat al, maar
ook andere regio’s moeten daarin kunnen delen. Het
is een onderwerp dat binnen Brandweer Nederland
en de veiligheidsregio’s stevig omarmd moet worden.
Daar worden we allemaal – letterlijk – beter van.
De Strategische Agenda stimuleert deze beweging.
Belangrijk, want dat draagt allemaal bij aan een veilige
regio. En dat is waar we het allemaal voor doen!

Onderzoeken brandweer gespecificeerd

Naar aanleiding van de nieuwsuitzending van
EenVandaag op 18 januari 2016 over ‘de grote
leegloop van vrijwillige brandweerkorpsen’ heeft
het Veiligheidsberaad op 16 maart 2016 Brandweer
Nederland opgedragen onderzoek uit te voeren naar het
verloop onder de brandweervrijwilligers. Belangrijke
reden hierbij was dat de getoonde cijfers in EenVandaag
op dit moment niet op waarde zijn te schatten omdat
een landelijk beeld ontbreekt.
De opdracht van het Veiligheidsberaad bestaat
uit een kwantitatief onderzoek naar de gewenste
brandweerdata en een kwalitatief onderzoek naar de
tevredenheid onder de brandweervrijwilligers. Na de
opdrachtverstrekking volgden nog aandachtspunten
van de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ)
met betrekking tot de onderzoeken, over de
onafhankelijkheid van het tevredenheidsonderzoek en
de behoefte aan dataverzameling per regio in plaats
van alleen een landelijk beeld. Om hieraan tegemoet

te komen, wordt het tevredenheidsonderzoek zowel
onder vrijwilligers als beroepskrachten afgenomen
en uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, onder
toezicht van een begeleidingscommissie. Voor
het kwantitatieve onderzoek benadert Brandweer
Nederland het CBS vanwege haar expertise en
onafhankelijkheid. Om de onderzoeksresultaten correct
te kunnen interpreteren, worden de regionale beelden,
regio-specifieke kenmerken en eigenheid van de
brandweerkorpsen benadrukt.
Om tegemoet te komen aan de aandachtspunten
van zowel de minister, de FNV als Vakvereniging
Brandweervrijwilligers (VBV), wordt de
onderzoeksopdracht gezamenlijk met de FNV
en VBV gespecificeerd en vervolgens voorgelegd
aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum, onderdeel van VenJ. Het streven
is om eind 2016 de onderzoeksresultaten gereed te
hebben.
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Heroriëntatie landelijke
meldkamerorganisatie

Tijdens het Veiligheidsberaad van 27 mei 2016
toonden de voorzitters veiligheidsregio zich positief
gestemd over de heroriëntatie op de vorming van de
landelijke meldkamerorganisatie (LMO). Het einddoel
is daarbij onveranderd: één LMO op maximaal tien
locaties waar hulpdiensten multidisciplinair en zoveel
mogelijk geprotocolleerd samenwerken. De route
om te komen tot deze LMO is gewijzigd. Er wordt nu
gekozen voor een aangepast tempo van samenvoegen
en voor een wijziging in verantwoordelijkheden en
financiën tijdens deze transitie.
Heroriëntatie vorming landelijke meldkamerorganisatie
In het najaar van 2015 verscheen het rapport ‘Gateway
Review: Landelijke Meldkamer Organisatie’. Deze
toetsing van het project is uitgevoerd op verzoek
van de Bestuurlijke Regiegroep LMO, de bestuurlijke
afvaardiging van de partijen die betrokken zijn
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bij de vorming van de LMO. De review toonde aan
dat in het traject om te komen tot een landelijke
meldkamerorganisatie geen sprake was van een
gemeenschappelijk eindbeeld. Ook bleek dat de
programmastructuur onvoldoende houvast bood om
tot een succesvolle implementatie te komen. Naar
aanleiding van deze conclusies zijn de betrokken
partijen rond de tafel gaan zitten om te komen tot een
gewijzigde strategie voor de vorming van de LMO. Het
resultaat hiervan is verwerkt in een notitie die gedragen
wordt door alle partijen en voor akkoord is aangeboden
aan de veiligheidsregio’s.
De nieuwe route naar één landelijke
meldkamerorganisatie
De nieuwe route wijkt voor wat betreft het tempo
van samenvoegen, de verantwoordelijkheden en de
financiën af van het in 2013 bestuurlijk vastgestelde

Transitieakkoord. De focus ligt nu op het samenvoegen
van de huidige regionale meldkamers, inclusief de
daarvoor noodzakelijke huisvesting en ICT. Deze
worden eerst door de veiligheidsregio’s, die nu
nog verantwoordelijk zijn voor de verschillende
meldkamers, samengevoegd tot maximaal 10 locaties.
Vervolgens worden deze samengevoegde meldkamers
overgedragen aan de LMO, waarvoor de minister
van Veiligheid en Justitie (VenJ) verantwoordelijk
wordt. Dit betekent dat het moment van overdracht
wordt uitgesteld. De landelijke meldkamer komt
daarmee meer gefaseerd tot stand én sluit daarmee
aan op de huidige praktijk, waarbij veiligheidsregio’s
al voortvarend aan de slag zijn gegaan met het
samenvoegen van de meldkamers in hun regio’s.
Tegelijkertijd met het proces van samenvoeging wordt
door de programmaorganisatie LMO, die is belegd
bij de Nationale Politie, gewerkt aan de uitvoering
van het programmaplan. Dit plan, dat momenteel
wordt opgesteld, richt zich onder meer op de verdere

uitwerking van de multidisciplinaire samenwerking,
zoals de multi-intake, de multidisciplinaire opschaling
en de landelijke functionaliteit. Voor het bereiken van
het eindbeeld is deze cruciaal. Hiermee wordt immers
de multidisciplinaire landelijke meldkamerorganisatie
vastgelegd, wat gaat leiden tot één landelijk
multidisciplinair meldkamerdomein (ICT) en tot
landelijke meldkamersystemen. Dit proces moet in 2020
gereed zijn.
De financiën vormden één van de belangrijkste
aandachtspunten voor het Veiligheidsberaad. Kern
van de voorwaarden is dat de veiligheidsregio’s niet
méér willen overdragen dan hetgeen zij nu aan budget
hebben. Per samen te voegen meldkamer bepalen
de partijen welke structurele besparingen er tot het
moment van overdracht maximaal realistisch haalbaar
zijn. Deze potentiële besparingen worden opgenomen
in de samenvoegingsplannen, die door een externe
partij worden getoetst op realiteit en of is gestreefd
naar het maximaal haalbare besparingspotentieel.
In de definitieve samenvoegingsplannen wordt
het besparingspotentieel als taakstellend
opgenomen. Henri Lenferink, portefeuillehouder
Informatievoorziening en Meldkamer in het Dagelijks
Bestuur Veiligheidsberaad: “De taakstelling voor de
veiligheidsregio’s is beperkt gebleven tot het deel dat
realistisch is om te behalen tijdens de samenvoeging.”
Hiermee is aan de belangrijkste voorwaarde van de
veiligheidsregio’s voldaan.”
LMO is en blijft een zeer groot project
Lenferink stelt verder: “De regio’s kunnen zich nu
primair focussen op de samenvoeging, waar veel regio’s
al mee bezig waren. Dit maakt het proces minder
complex. Met hernieuwd vertrouwen – want de LMO is
en blijft een zeer groot project voor de veiligheidsregio’s
en alle andere betrokkenen – wordt de vorming van de
LMO voortgezet.”

Landelijke meldkamerorganisatie
Er komt één landelijke meldkamerorganisatie (LMO) op maximaal
tien locaties waar hulpdiensten multidisciplinair en zoveel mogelijk
geprotocolleerd samenwerken. Samen vormen de meldkamers één virtuele
meldkamer met als belangrijkste doel de burgers in nood helpen. Door
snelle en deskundige aanname van meldingen en de ambulancezorg,
brandweer, marechaussee en politie te faciliteren bij de hulpverlening en
de bestrijding van crisis en rampen.
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“Waterveiligheid is een vraagstuk voor iedereen”

Project Water en evacuatie
presenteert eerste producten

Het project Water en evacuatie heeft in mei 2016
tijdens een viertal regiobijeenkomsten zijn eerste
tastbare producten gepresenteerd. Hulpmiddelen
die de veiligheidsregio’s kunnen ondersteunen in
hun voorbereiding op het wassende water. 'Water en
evacuatie' is één van de projecten van de Strategische
Agenda van het Veiligheidsberaad en wordt samen
met het ministerie van Veiligheid en Justitie door de
veiligheidsregio’s uitgevoerd. Doel van het project is
Nederland weerbaarder maken tegen de gevolgen van
overstromingsrampen. Alle veiligheidsregio’s moeten
in 2018 een impactanalyse voor overstromingen
gereed hebben en in 2020 beschikken over een
uitvoerbare evacuatiestrategie.

in de gevolgen van een overstroming voor hun gebied.
Wat zijn de scenario’s? Hoe snel lopen we onder? Waar
zitten de grootste gevaren en kwetsbare plekken? Een
noodzakelijke stap vóór het opstellen van de evacuatiestrategie. Dreiging en impact op de veiligheid van
mensen, infrastructuur en economie zijn voor iedere
regio anders, maar de opgave is voor iedere regio fors en
complex. Voor een goede beeldvorming van de gevolgen
van het overstromingstempo en bepaalde waterhoogten, moeten veel partijen samenwerken en kennis en
informatie delen. Niet in de laatste plaats de vitale
sectoren, met het oog op te verwachten domino-effecten door uitval van telecommunicatie en energievoorziening.

Een handreiking voor het uitvoeren van een impactanalyse werd tijdens de regiobijeenkomsten gedeeld en
besproken met de deelnemers uit het veiligheidsdomein
en de waterkolom. Het instrument helpt de regio’s in
negen processtappen gestructureerd inzicht te krijgen

“Waterveiligheid probleem van iedereen”
Om te illustreren hoe na een dijkdoorbraak bij stijgende
waterstanden verstoring en ontwrichting om zich heen
grijpen, is de Zuiderzee-overstroming van Waterland in
1916 gemodelleerd naar de huidige tijd, als casus voor

een workshop. Met als les voor de workshopdeelnemers
dat de effecten van maatschappelijke ontwrichting al
snel verder reiken dan het oprukkende water; het risico
van een samenleving die zo afhankelijk is geworden van
technologie en informatienetwerken. De complexiteit
van de impactanalyse en het grote aantal betrokken
partners, onderstrepen de woorden van projectleider
Henk Meijer, directeur van de Veiligheidsregio Hollands
Midden. In zijn betoog over de stand van zaken van het
project zei hij: “Waterveiligheid is niet het probleem van
één partij, maar van iedereen.”

Samenredzaamheid
Er komt een handreiking voor veiligheidsregio’s hoe zij
hun burgers meer zelf- maar vooral ook samenredzaam
kunnen maken. Een product dat tijdens een workshop
werd gepresenteerd, was een evacuatiekaart ontwikkeld
door het project MEGO die als communicatietool
voor veiligheidsregio’s in de handreiking wordt
meegenomen. Een handzame uitvouwbare kaart met
grafische weergave van risicogebieden, vluchtroutes
en informatie en tips voor de ‘koude’ en ‘warme’ fase.
Van de kaart zijn inmiddels drie (pilot)varianten
beschikbaar: een landelijke kaart en twee regionale
versies voor Utrecht en IJsselland. In de workshop
over samenredzaamheid bespraken deelnemers de
uitdagingen voor de communicatie in verschillende
dreigingsfasen. Hoe kun je helder communiceren over
risico’s en handelingsperspectief zonder angst te
zaaien? Met als grote uitdaging om iedere burger op de
juiste wijze te bereiken met de boodschap.
Samenwerking Defensie en waterkolom
Een van de bijeenkomsten vond plaats in het
Opleidings- en Trainingscentrum Genie in Vught,
waar ook het Nationaal Trainingscentrum voor
CBRN-incidentbestrijding is gevestigd. Defensie is
een cruciale samenwerkingspartner voor de civiele
crisisbeheersingsorganisatie en de Genie heeft van
oudsher een band met het water. Daarom participeert
het specialistische defensieonderdeel ook in de
planvorming rond het nationaal Water Risk Training &
Expertise Centre (WTEC). Een businesscase voor dit
gezamenlijke project van Defensie en de waterkolom
wordt later dit jaar verwacht. De verwachting is dat
WTEC als kennis- en praktijkcentrum een belangrijke
faciliterende rol kan vervullen in de keten van
waterveiligheid in Nederland. Met name op het gebied
van kennisdeling en het afstemmen en stroomlijnen van
trainings- en oefenbehoeften van alle crisispartners.
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Onderzoeken en publicaties

Handreiking Voorbereiding
spoorincidentbestrijding
De Handreiking Voorbereiding spoorincidentbestrijding
voor spoorpartijen en overheidshulpdiensten is herzien.
Met de handreiking wordt beoogd bij te dragen aan het
veilig en effectief handelen bij spoorincidenten.
De Handreiking Voorbereiding spoorincidentbestrijding
biedt een overzicht van de landelijke
aandachtspunten die van nut kunnen zijn bij de
operationele voorbereiding op spoorincidenten in de
veiligheidsregio’s. Op basis van vier beeldvormende
scenario’s (brand, hulpverlening, gevaarlijke stoffen
en dreiging) en een aantal praktische bijlagen,
heeft deze handreiking tot doel om de gezamenlijke
voorbereiding op spoorincidenten in de veiligheidsregio
te ondersteunen.
Het IFV heeft de handreiking opgesteld in nauwe
samenwerking met ProRail, Brandweer Nederland, GGD
GHOR Nederland en de Nationale Politie. De vernieuwde
handreiking is een herziening van de Handreiking
Voorbereiding treinincidentbestrijding uit 2011 en
vervangt de oorspronkelijke eerste versie uit 2007.

Op 9 juni 2016 is de handreiking gepresenteerd tijdens
het symposium Incidentbestrijding op het spoor.
De vernieuwde handreiking is online beschikbaar op
www.ifv.nl.

Save the date: expertmeeting bevolkingszorg
Op donderdag 29 september 2016
organiseren de Managementraad
Bevolkingszorg, het
Veiligheidsberaad en het IFV een
expertmeeting over bevolkingszorg,
bij het IFV in Arnhem. De ochtend
is plenair en in de middag zijn er
verschillende workshops voor
de (operationeel) professionals.
Geïnteresseerd om mee te praten
over de ontwikkelingen en toekomst
op het gebied van bevolkingszorg,
(bevolkingszorg)collega’s te
ontmoeten en inspiratie op te doen?
Reserveer dan 29 september in uw
agenda.
Meer informatie volgt binnenkort op
www.veiligheidsberaad.nl.
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Reddingen bij brand 2014/2015
De brandweer heeft in 2014 en 2015 gemiddeld om
de dag een persoon gered bij een woningbrand; in
totaal ging het om 343 personen bij 152 incidenten. De
meeste reddingen gebeurden ’s avonds en ’s nachts.
Veel reddingen vonden plaats in portiekflats. Een door
rook belemmerde vluchtweg was de belangrijkste reden
om een redding uit te voeren. Rook was ook, meer dan
brand, de oorzaak van letsel bij slachtoffers. Dit zijn
de belangrijkste conclusies uit het onderzoek dat de
Brandweeracademie van het IFV heeft uitgevoerd.

brandonderzoekers van de teams Brandonderzoek
hebben aangeleverd. De reddingen die aan de
gehanteerde definitie voldoen (een redding is een
evacuatie door de brandweer van een persoon die niet
zelfstandig kan of wil vluchten) zijn onderzocht op
basis van door bevelvoerders ingevulde vragenlijsten.
Vervolgens zijn de reddingen geanalyseerd in een
algemene analyse en in een analyse per reddingstype.
In het onderzoek zijn de reddingen ingedeeld in vijf
reddingstypen. Het rapport is beschikbaar op www.ifv.nl.

Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in
de reddingen bij woningbranden. Het ging daarbij niet
alleen om het aantal geredde personen, maar vooral
ook om de omstandigheden waaronder de reddingen
plaatsvonden. Bij een derde van de reddingen was er
sprake van een directe levensbedreiging en bij ongeveer
de helft ging het om een minder acute dreiging.
Daarnaast vonden er reddingen uit voorzorg plaats.
Het redden gebeurde vaak met een redvoertuig, maar
ook andere hulpmiddelen zoals vluchtmaskers, revitox
(aansluiting op de ademlucht van een manschap) of een
handladder werden gebruikt.
De Brandweeracademie heeft de data voor dit
onderzoek verzameld via mediaberichten en
via informatie die de brandweerkorpsen en

Onderzoek financieel vraagstuk
Reddingsbrigade Nederland
Het Veiligheidsberaad concludeerde in de vergadering
van juli 2015 dat zij geen passende oplossing ziet
voor het wegvallen van de structurele financiering
van de crisistaak van Reddingsbrigade Nederland
door het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ).
Een extra taak als deze kan niet zonder meer
overgeheveld worden naar de veiligheidsregio’s
zonder dat zij daar in tijden van taakstellingen en
bezuinigingen voor gecompenseerd worden. Vanuit
hun verantwoordelijkheid voor rampenbestrijding en
crisisbeheersing geven de 25 veiligheidsregio’s zelf
aan hoe en met welke partijen zij lokaal en regionaal
hun taak op het gebied van waterhulpverlening bij
crises willen invullen. Dit is mede afhankelijk van het
regionaal risicoprofiel van elke veiligheidsregio. Ook zijn
er meerdere aanbieders van waterhulpverlening waaruit
een keuze gemaakt kan worden.

Eind 2016 stopt de financiering van Reddingsbrigade
Nederland. Het Veiligheidsberaad is bereid om mee te
denken over een oplossing, op basis van de behoeften
van de veiligheidsregio’s. Om hier meer helderheid
over te krijgen, wordt een extra onderzoek uitgevoerd.
Daarbij wordt onderzocht of de financieringsvraag
vanuit Reddingsbrigade Nederland reëel is. Verder
wordt gekeken naar de mogelijkheden die er zijn als
Reddingsbrigade Nederland voor haar crisistaak nauwer
samenwerkt met ander aanbieders. Voor het uitvoeren
van dit onderzoek is ruimte nodig. Het IFV is samen met
VenJ bereid om voor 2017 nog éénmaal te voorzien in
de financiering van de crisistaak van Reddingsbrigade
Nederland. De Raad Directeuren Veiligheidsregio
(RDVR) voert het onderzoek uit. Begin 2017 worden de
resultaten van dit onderzoek verwacht.
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Bestuurlijke netwerkkaarten
geactualiseerd

Kennis van bestuurlijke netwerkkaarten is
essentieel voor het functioneren van bestuurders
in een crisissituatie, maar ook voor degenen die
bestuurders adviseren zoals de (gemandateerd)
operationeel leider en de adviseur crisisbeheersing.
De bestuurlijke netwerkkaarten van het IFV zijn
geactualiseerd.
De uitgave Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing van het IFV is geactualiseerd en bestaat
uit vier onderdelen:
>> Handreiking Bestuurlijke Netwerkkaarten
Crisisbeheersing
>> Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing,
Bestuurlijke aandachtspunten crisisbeheersing en
crisiscommunicatie
>> 26 netwerkkaarten
>> 22 bevoegdhedenschema’s
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De bestuurlijke aandachtspunten zijn geheel herzien en staan
nu in een apart document. Deze zijn bedoeld als handvat en
oriëntatiepunt waarmee verantwoordelijke bestuurders en
beleidsteams tijdens een (dreigende) crisissituatie hun eigen
besluitvorming en aanpak kunnen vormgeven.
De bestuurlijke netwerkkaarten beschrijven de bestuurlijke
verantwoordelijkheden en verplichtingen in crisisbeheersing
op terreinen variërend van vreemdelingen tot de bestrijding
van bodemverontreiniging en van rampenbestrijding tot
dierziektebestrijding. De netwerkkaarten worden gebruikt als
naslagwerk tijdens de respons, maar ook bij (de voorbereiding
van) oefeningen, trainingen, opleidingen en het opstellen van
crisis- en bestrijdingsplannen.
Alle onderdelen van de Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing zijn online beschikbaar via Kennisplein op www.ifv.nl.

Invitational conference 'GGB op koers!?'
'GGB op koers!?' Dit is de titel van de invitational
conference die GGD GHOR Nederland en het IFV op
donderdag 7 april 2016 organiseerden in Arnhem.
Het doel van deze bijeenkomst was tweeledig: in de
eerste plaats het gezamenlijk stilstaan bij de tot nu
toe behaalde successen rondom de totstandkoming en
invoering van Grootschalige Geneeskundige Bijstand
(GGB). Daarnaast stond de conferentie in het teken van
kijken naar de huidige praktijk en de toekomst. Hoe
staat het nu met de GGB-werkwijze?
Het programma startte met een bijdrage van
Joost Bernsen, directeur Publieke Gezondheid in
veiligheidsregio Hollands Midden en voorzitter

van de stuurgroep GGB. De heer Bernsen nam
de sprekers mee in de GGB-ontwikkeling van de
afgelopen jaren en de resultaten die behaald zijn.
Ook lichtte hij toe welke activiteiten er de komende
periode nog op de rol staan in het kader van borging
en beheer, afronding implementatie en inhoudelijke
doorontwikkeling van de GGB-werkwijze. Menno
van Duin, lector Crisisbeheersing bij het IFV,
reflecteerde GGB aan de hand van zijn persoonlijke
uitgangspunten op het gebied van crisisbeheersing.
Daarna konden deelnemers kiezen uit drie workshops:
burgerparticipatie, scenario’s of status quo GGB in
de praktijk. Een geslaagde bijeenkomst die op 29
november 2016 een vervolg krijgt.
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Handreiking Terrorismegevolgbestrijding biedt
regio’s eenduidig kader
Nederland leeft al sinds nine-eleven met de wetenschap dat
fundamentalistische terroristen het op de westerse wereld hebben
voorzien. Maar de recente aanslagen in Parijs en Brussel hebben de
dreiging acuut dichterbij gebracht. De recent verschenen Handreiking
Terrorismegevolgbestrijding biedt de veiligheidsregio’s houvast bij hun
voorbereiding op dit crisistype. Ook bij terrorismegevolgbestrijding zijn
reguliere verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijzen het
uitgangspunt. Maar dit crisistype heeft kenmerken die wezenlijk anders
zijn dan die van ‘reguliere’ rampen en crises.

Het initiatief voor de handreiking
is begin 2015 genomen door
het Livingstone-overleg; een
landelijk afstemmingsoverleg
van onder andere de Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding
en Veiligheid (NCTV), de Algemene
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
(AIVD), het Openbaar Ministerie,
de veiligheidsregio’s, politie,
Defensie en de vier grote steden.
Doel van de handreiking is om
de veiligheidsregio’s en hun
partners in de crisisbeheersing een
eenduidig kader te bieden voor hun
bestuurlijke, communicatieve en
operationele preparatie.
Meerdere opschalingsstructuren
Arjen Littooij, directeur
Veiligheidsregio RotterdamRijnmond, participeert namens
de veiligheidsregio’s in het
Livingstone-overleg. Hij licht toe
wat rampen met terroristische

Arjen Littooij
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kenmerken onderscheidt. “Bij
terrorisme spelen een aantal
bijzondere kenmerken en gevaren,
waarvan we ons terdege bewust
moeten zijn. Zoals het bestaan van
meerdere opschalingsstructuren
op regionaal en rijksniveau naast
elkaar, die niet langs elkaar heen
mogen werken, en het feit dat bij
een dreiging of daadwerkelijke
aanslag niet altijd alle informatie
door alle diensten gedeeld kan
worden vanwege de gevoeligheid.
Veiligheidsregio’s moeten vooraf
nadenken over hoe zij hiermee
omgaan. In Rotterdam-Rijnmond
hanteren we bijvoorbeeld een
constructie waarbij de politie
in een vroeg stadium met een
liaison van de veiligheidsregio kan
afstemmen over multidisciplinaire
consequenties van een
dreigingssituatie.”
Ongekende schaal, ongekende
letsels
Littooij ziet bij terroristische
aanslagen specifieke gevaren en
een grote impact op de veerkracht
van de hulpverleners. “Kijkend
naar de gebeurtenissen in Londen,
Parijs en Brussel, weten we dat
er sprake kan zijn van honderden
slachtoffers. Dit zijn aantallen
die we in Nederland niet gewend
zijn. Hetzelfde geldt voor de

letsels. We moeten rekening
houden met oorlogsverwondingen,
zoals afgerukte ledematen
en zware bloedingen. Een
grootschalige aanslag of meerdere
aanslagen gelijktijdig, zullen
de hulpverleningsketen zwaar
onder druk zetten. Van Brussel
en Parijs hebben we geleerd dat
meerdere aanslagen kort na elkaar
kunnen plaatsvinden. Daardoor
zal de beeld– en oordeelsvorming
worden bemoeilijkt en blijft de
hulpverlening langere tijd in
een chaosfase met onvolledige
informatie. Verder bestaat het
risico dat hulpdiensten worden
overvraagd. Gelet op ontwikkelingen
als het sluiten van afdelingen
spoedeisende eerste hulp van
ziekenhuizen, kan dit betekenen
dat bij een aanslag de capaciteiten
niet toereikend zullen zijn om alle
gewonden tijdig de benodigde zorg
te geven. We moeten investeren
in voldoende behandel- en
opvangcapaciteit, goed getraind
personeel en stafcapaciteit om een
terroristische aanslag het hoofd te
kunnen bieden.”
Een ander gevaar is volgens
Littooij dat hulpverleners bij een
snelle respons op de melding
van brand of explosie zelf in de
vuurlinie terechtkomen, zoals een
brandweereenheid bij theater
Bataclan in Parijs overkwam.
“Veiligheid van de hulpverleners
is een topprioriteit bij een
terroristische dreiging of aanslag,
maar dat staat wel op gespannen
voet met de drive van hulpverleners
om mensen te willen redden.
Op meldkamerniveau moet snel
informatie worden gedeeld om de
veiligheid van de hulpverleners
in de eerste responsfase te

waarborgen. De confrontatie met heftige beelden op
de plaats delict zorgt ook voor een hoge psychosociale
belasting. Zowel vooraf als in de nafase van een
gebeurtenis zullen we veel zorg en aandacht moeten
besteden aan onze medewerkers.”
Gelet op de prominente rol van de politie bij terrorisme,
verdient het volgens Littooij aanbeveling om de
voorbereiding met de veiligheidsregio’s binnen het
werkgebied van een politie-eenheid gezamenlijk
op te pakken. “Het ‘kennen en gekend worden’ is
essentieel in de voorbereiding en betaalt zich uit als
we worden geconfronteerd met een dreiging of aanslag.
In Rotterdam-Rijnmond hebben we dat bijvoorbeeld
gezien bij de dreiging op de Erasmusbrug tijdens de
jaarwisseling. We konden toen snel de link leggen
tussen politie en hulpverleningsdiensten.”

Paul Gelton

voor specifieke terrorismescenario’s is van belang.
De handreiking Terrorismegevolgbestrijding en het
operationele werkdocument dat op initiatief van
het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum
(LOCC) is opgesteld, zijn belangrijke hulpmiddelen
voor de veiligheidspartners bij hun voorbereiding
op terrorismescenario’s. Zo gaat de handreiking
bijvoorbeeld in op de rolverdeling tussen nationaal,
regionaal en lokaal niveau en op de rol van het Openbaar
Ministerie.”

“Terrorisme is in zijn aard
onvoorspelbaar. We weten niet hoe
de aanslag van morgen eruitziet”
Randstad kwetsbaar
Littooij erkent vanuit zijn regionale verantwoordelijkheid
dat grote internationale steden met grote
bevolkingsconcentraties en symbolische betekenis het
grootste risico lopen op een aanslag. “De kans op een
aanslag is daarom in de Randstad groter dan op het
platteland. In Rotterdam-Rijnmond prepareren we ons
er dan ook nadrukkelijk op. Maar terrorisme is in zijn
aard onvoorspelbaar. We weten niet hoe de aanslag van
morgen eruitziet, dus ook regio’s buiten de Randstad
moeten zich voorbereiden. De handreiking biedt
hierbij houvast, maar elk regionaal veiligheidsbestuur
heeft een eigen verantwoordelijkheid en kan eigen
uitgangspunten vaststellen.”
Veiligheidsregio’s
Ook Paul Gelton, directeur Weerbaarheidsverhoging
bij de NCTV en deelnemer aan het Livingstoneoverleg, vindt het belangrijk dat de veiligheidsregio’s
zich voorbereiden op terrorismegevolgbestrijding.
“Van belang is dat veiligheidsregio’s zich specifiek
op terrorismescenario’s voorbereiden. Denk
aan samenwerking tussen brandweer, politie
en de GHOR in de hulpverleningsfase, aan
gewondenspreiding en CBRN-scenario’s. Ook het
gezamenlijk trainen en oefenen van alle partners

Gelton noemt ook het belang van alerteren van de
bevolking met NL-Alert. “Het Inzet- en Beleidskader van
NL-Alert behoeft uitbreiding naar andere scenario’s,
waaronder terrorismegevolgbestrijding. Bij een
aanslag kan NL-Alert waardevol zijn om de burger
te waarschuwen en van de eerste informatie en een
handelingsperspectief te voorzien. De minister heeft
het Veiligheidsberaad gevraagd deze uitbreiding goed
te keuren en de veiligheidsregio’s opgeroepen in hun
regionale mandaatregeling voor NL-Alert met deze
uitbreiding rekening te houden.”
Rol NCTV
Gelton noemt een aantal andere aspecten van het
contraterrorisme, waarbij de NCTV een belangrijke
rol speelt. “Voor de NCTV is het van belang aanslagen
zoveel mogelijk te voorkomen en de gevolgen te
verminderen. Dit doet de NCTV samen met de betrokken
veiligheidspartners door de aanpak van radicalisering
en rekrutering, het identificeren en duiden van
dreigingen en risico’s en het bewaken en beveiligen
van personen, objecten, diensten en evenementen.
Bij de terrorismegevolgbestrijding heeft de NCTV een
coördinerende rol, zowel op nationaal niveau als in de
samenwerking tussen rijk, regio’s en gemeenten.”

De handreiking Terrorismegevolgbestrijding is in PDF
opvraagbaar via info@nctv.minvenj.nl.
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Korpschef Erik Akerboom: "Onze
taak is houvast bieden. Samen."
Drie maanden geleden, op 1 maart 2016, startte Erik Akerboom als
korpschef van de politie. Drie enerverende maanden, waarin hij
kennismaakte met politieteams in het land, met de politisering van
het politiewerk en met de invloed van de media. Maar ook met diverse
samenwerkingspartners, onder andere binnen de veiligheidsregio, ging
Akerboom het gesprek aan.
Samenwerkingspartners denken
positief over de politie, blijkt uit de
Reputatie- en Vertrouwenmonitor
die het politiekorps in 2015 hield
onder burgers, partners en eigen
medewerkers. Partners en burgers
vinden politiemensen ‘moedig,
betrouwbaar en onpartijdig’. En
als je ze nodig hebt, komen ze.
Gemiddeld kreeg de politie 68,7
punten op een vertrouwenschaal
van nul tot honderd. Een score die
het korps op een negende plaats
zet in de reputatieranking van grote
Nederlandse ondernemingen als
Philips en de KLM.
Werken aan duurzame relaties
Akerboom is blij met dit resultaat.
“Het is een goede basis. Maar als
we dit resultaat willen verbeteren,
moeten we ook oog hebben voor de
kritiek. Want partners vinden ons
dan wel heel goed en betrouwbaar,
maar we gaan in hun ogen weinig
duurzame relaties aan. We komen
alleen langs als er wat te halen is,

zeg maar. Als korpschef wil ik mijn
bijdrage leveren aan het kenteren
van dat beeld. Wij hebben elkaar,
zeker in tijden als deze, heel hard
nodig.”
Zijn we voorbereid?
Zeven jaar werkte Akerboom
buiten de politie. Onder andere
bij de NCTV en het Ministerie
van Defensie. Ondanks dat hij de
politie nooit helemaal uit het oog
verloor, valt hem na terugkeer een
aantal opmerkelijke zaken op in
de samenleving en de politiek.
Zeker als het gaat om veiligheid.
“De criminaliteitscijfers dalen. Al
jaren. Ik maak me zorgen over het
feit dat iedereen lijkt te denken
dat daarmee ook de criminaliteit is
afgenomen. Ik ben er namelijk van
overtuigd dat criminaliteit het geld
volgt. Altijd. En dat we het op dit
moment moeten zoeken in zaken
als cybercrime en ondermijning.
Dat popt een keer op, en zijn we er
dan klaar voor met elkaar? Hebben

wij dan de kennis, middelen,
ervaring? En delen we die met
elkaar? Of bezuinigen we nu op
veiligheid omdat het veiliger lijkt in
Nederland?”
Samen houvast bieden
De tweede reden waarom Akerboom
samenwerking zo belangrijk
vindt, is de onzekerheid waarin de
maatschappij momenteel verkeert.
“Na zeven jaar afwezigheid, valt mij
enorm op dat er politiemensen met
kogelwerende vesten aan en een
machinepistool over hun schouder
in het straatbeeld verschijnen. En
dat men dat vrij normaal vindt. In
de tijd dat ik korpschef in Brabant
was, was dit volslagen ondenkbaar.
Maar het is een antwoord op
de onzekerheid en angst in de
samenleving. Burgers zijn onzeker,
wij bieden houvast. Houvast bieden
is echter net zo goed een taak van
onze partners. Van ons samen. Wij
hebben elkaar daarin nodig. Nu.
Want als we oefenen als de zon
schijnt, loopt het soepel als het
regent en hagelt.”

"Het is tijd voor de balans.
De blik naar buiten en vooruit."
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Naar buiten en vooruit kijken
In zijn kennismaking met de (regio)burgemeesters legde
Akerboom verder uit dat hij wil dat de politie meer naar
buiten en meer vooruit gaat kijken. In die fase moet de
politie nog belanden. “Niet vreemd als je ziet hoeveel
er op dit moment op ons afkomt en hoe we nog bezig
zijn met intern reorganiseren”, aldus de korpschef. “En
let wel, die blik naar binnen is belangrijk. Mijn mensen
moeten weten dat ik op hun professionaliteit vertrouw
en het landelijke korps moet zijn definitieve vorm
krijgen.”

De veiligheid buiten bepaalt
De structuur staat en politiemensen hebben deels een
nieuwe plek in de organisatie aangewezen gekregen.
Akerboom: “Nu is het tijd voor de balans. Die blik
naar buiten en vooruit. We moeten zorgen dat het
voor politiemensen mogelijk wordt om eigen keuzes
te maken, zolang die de veiligheid buiten dienen. En
politiechefs moeten de ruimte krijgen om samen met
hun driehoek te bepalen wat er op lokaal en regionaal
niveau nodig is. Natuurlijk binnen de gestelde, nationale
kaders. Maar op alle niveaus van de organisatie moet
de samenwerking duurzaam gestalte krijgen. U mag ons
erop aanspreken.”

Focusblad VNG
Kernbeleid Veiligheid is een methode waarmee
gemeenten integraal veiligheidsbeleid kunnen
ontwikkelen. Als aanvulling op de handreiking
publiceert de VNG focusbladen.

In de editie van april 2016 staat het onderwerp
‘fysieke veiligheid’ centraal met als thema’s
brandveiligheid en crisisbeheersing.
Meer informatie: www.vng.nl.
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Themabijeenkomst
risicogerichtheid: nuchter
omgaan met risico’s

Tijdens de bijeenkomst risicogerichtheid op
20 april 2016 lichtte dagvoorzitter Carlo Post,
directeur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, de
visie ‘Risicogerichtheid’ kort toe, gevolgd door
lector Crisisbeheersing bij het IFV, Menno van
Duin, die reageerde op de visie en zijn definitie van
risicogerichtheid toelichtte. Van Duin: “De kern van
risicogerichtheid is nuchter omgaan met risico’s,
breed en integraal naar een risico kijken en zicht
hebben op het speelveld: wie zijn allemaal betrokken?
Vertrouw ook op je intuïtie, ontwikkeld door ervaring.”
Vervolgens pasten de deelnemers in groepsverband
de visie toe op een casus en werden de highlights
hieruit plenair teruggekoppeld. Post sloot de
bijeenkomst af met een oproep aan de deelnemers:
“Neem de opgedane kennis van vandaag mee terug
naar je veiligheidsregio of organisatie, pas het toe en
bespreek het met je bestuur.”

Risicogerichtheid is coproductie
Post in zijn toelichting op de visie: “Het gaat om de
gerichtheid op risico’s die er toe doen en deze op een
adequate manier te beïnvloeden. Door risico’s in beeld
te brengen en af te wegen, door gedragsbeïnvloeding,
het bevorderen van zelfredzaamheid, een
heldere verantwoordelijkheidsverdeling en een
krachtenveldanalyse. Dit doe je als veiligheidsregio
nooit alleen maar met anderen. Tenslotte is de rol van
de veiligheidsregio vrij bescheiden: burgers, bedrijven
en instellingen zijn eerstverantwoordelijk en binnen de
overheid is dat de gemeente.”
Nuchter omgaan met risico’s
Van Duin lichtte toe wat volgens hem de kern van
risicogerichtheid is en wat niet, voorzien van enkele
voorbeelden. Onder andere breed en integraal naar een
risico kijken, ziet hij als onderdeel van risicogerichtheid.
Van Duin vindt natuurbranden een goed voorbeeld van
zo’n integrale benadering. “Om (de ontwikkeling van)
natuurbranden in beeld te brengen, zijn alle denkbare
partijen betrokken, tot en met de boswachter, en in alle
fases. Deze integrale benadering zou ook toegepast
moeten worden op vergrijzing. Vanuit de veiligheidshoek
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krijgt vooral brandveiligheid aandacht, maar vanuit
de (sociale) zorghoek spelen er weer andere issues.”
Ook nuchter omgaan met risico’s vindt Van Duin
een belangrijk kernonderdeel van risicogerichtheid.
“Bijvoorbeeld brandveiligheid op school. Er is nog nooit
één kind omgekomen door brand op een school. Moet je
je dan zorgen maken of is het gewoon op orde? En gaan
we miljoenen investeren in brandveiligheid in de zorg, of
zijn senioren uiteindelijk meer gebaat bij fysiotherapie?
Investeren in veiligheid is altijd goed, maar maak
daarbij de juiste afwegingen: is het geld niet beter te
besteden?”
Ook gingen de deelnemers in groepjes aan de slag
met de bouwstenen uit de visie en pasten deze toe
op een casus. De opgehaalde input werd vervolgens
plenair teruggekoppeld en hebben alle deelnemers ook
persoonlijk ontvangen.
Na de zomer wordt een nieuwe bijeenkomst rondom
risicogerichtheid georganiseerd, met als thema (het
toepassen van) de methodiek ‘krachtenveldanalyse’.

Visie Risicogerichtheid ‘Samen zorgen voor échte coproductie’
Op verzoek van het Veiligheidsberaad – om meer inhoud te geven
aan wat risicogerichtheid betekent voor de veiligheidsregio’s
– hebben de Raad Directeuren Veiligheidsregio, de Raad van
Brandweercommandanten, de Raad Directeuren Publieke
Gezondheid en de Managementraad Bevolkingszorg samen de
visie ‘Samen zorgen voor échte coproductie’ opgesteld. Deze is
in de vergadering van 9 oktober 2015 aan het Veiligheidsberaad
aangeboden.
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Inspectierapport evenementenveiligheid:
meer aandacht voor risico’s bij
publieksevenementen

In 2008 en 2012 deden de Inspectie Veiligheid en
Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg
gezamenlijk onderzoek naar risico’s bij
publieksevenementen. In 2015 hebben de inspecties
opnieuw een onderzoek bij 124 gemeenten, de 25
veiligheidsregio’s en de tien regionale eenheden van
de Nationale Politie uitgevoerd. De veiligheidsregio’s
ontvingen drie aanbevelingen waarvan er twee
reeds onderdeel uitmaken van de Handreiking
Evenementenveiligheid.

Reactie Veiligheidsberaad
Ter opvolging van de aanbevelingen voor de
veiligheidsregio’s geeft het Veiligheidsberaad het
IFV de opdracht om het gebruik van de Handreiking
Evenementenveiligheid door de veiligheidsregio’s te
evalueren. Dit, omdat twee van de drie aanbevelingen
onderdeel uitmaken van de handreiking. De derde
aanbeveling betreft de bestaande GHOR-norm voor
adviesaanvragen. Het Veiligheidsberaad vraagt GGD
GHOR Nederland om deze norm te onderzoeken.

De inspecties bevelen de veiligheidsregio’s aan om
vanuit de gezamenlijke hulpverleningsdiensten (politie,
brandweer en GHOR) de gemeente te adviseren en te
zorgen voor een volledig en actueel regionaal overzicht
van publieksevenementen. Ook wordt aanbevolen
om de bestaande GHOR-norm voor adviezen over de
gezondheid bij publieksevenementen te heroverwegen.

Peter den Oudsten, lid Dagelijks Bestuur
Veiligheidsberaad en voorzitter Veiligheidsregio
Groningen, voegt hieraan toe om zelf als burgemeester
ook vooral alert te blijven.

Uitwerking distributieplan
jodiumprofylaxe
In maart 2016 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Tweede Kamer
geïnformeerd over haar besluit om een distributieplan jodiumprofylaxe uit te werken voor de
tweede ring (100 kilometerzone) rondom kerncentrales. Het ministerie van VWS is momenteel
bezig met de uitwerking van het distributieplan met een bijbehorende communicatiestrategie. Het
Veiligheidsberaad heeft enkele bestuurlijke aandachtspunten ten aanzien van deze uitwerking.

Gecombineerde distributiestrategie
In de tweede ring kiest de minister van VWS voor de
uitwerking van een gecombineerde distributiestrategie.
Namelijk predistributie naar iedereen die jonger is
dan 18 jaar en naar zwangere vrouwen. Deze groepen
ontvangen de tabletten thuis. En nooddistributie voor
dezelfde groepen die niet of niet meer over de tabletten
beschikken, bijvoorbeeld toeristen. De tabletten worden
bij dreiging uitgedeeld of kunnen opgehaald worden.
Deze predistributie beslaat alle veiligheidsregio’s
behalve Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Gooien Vechtstreek en Zaanstreek-Waterland omdat deze
regio’s buiten de 100 kilometerzone liggen.
Advies Veiligheidsberaad en GGD GHOR Nederland
Het besluit van de minister van VWS wijkt af van
het advies van het Veiligheidsberaad en GGD GHOR
Nederland. Zij adviseerden samen om landelijk
de doelgroep te voorzien van jodiumprofylaxe via
predistributie in plaats van de nu gekozen 100 kilometer.
Deze distributiemethode lijkt namelijk het meest
effectief en goedkoop met het minste bestuurlijke
afbreukrisico voor het Rijk en de veiligheidsregio’s.

Wel heeft de minister het advies om te kiezen voor
een uniforme distributiewijze, predistributie en het
opstellen van een communicatiestrategie overgenomen.
Bestuurlijke aandachtspunten voor distributieplan
Het ministerie van VWS heeft voor de uitwerking van het
distributieplan een integrale werkgroep ingericht. Hierin
zijn onder andere een groot aantal veiligheidsregio’s en
de Raad Directeuren Veiligheidsregio vertegenwoordigd.
Het Dagelijks Bestuur Veiligheidsberaad heeft enkele
bestuurlijke aandachtspunten meegegeven aan de
vertegenwoordigers in de werkgroep. Waaronder
de financiering van de distributie van de tabletten
door het Rijk, het belang van uniformiteit in de
distributiewijze ten gunste van de voorbereiding van
én tijdens een crisis en de (risico)communicatie over
het distributieplan, zodat onrust, onduidelijkheid
en overreactie van de burger zoveel mogelijk wordt
voorkomen.
Het uitwerkte voorstel wordt voor advies voorgelegd aan
het Veiligheidsberaad en de minister van VWS.
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Twee vragen aan… IJle Stelstra,
portefeuillehouder Arbeidsveiligheid
IJle Stelstra is momenteel waarnemend brandweercommandant
in Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Als portefeuillehouder
Arbeidsveiligheid PRIB in de Raad van Brandweercommandanten zet
hij zich in voor de veiligheid van brandweerpersoneel.
Arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne staan volop in de schijnwerpers.
De Inspectie SZW inspecteerde van eind 2014 tot en met begin 2015
bij 19 van de 25 veiligheidsregio’s het onderdeel brandweer. De
Inspectie keek of een aantal belangrijke risico’s, zoals bijvoorbeeld
hittestuwing en het reinigen van kleding, geregeld zijn en opgenomen
in de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Sindsdien is er veel
gedaan. Van de oprichting van een kenniscentrum tot een vernieuwde
Arbocatalogus. Nu wordt groot uitgepakt door met 21 landen een
Europees programma uit te zetten.

Hoe ziet u de rol van de veiligheidsregio op
het gebied van arbeidsveiligheid?
De brandweer heeft sinds 2014 al veel gedaan, maar kan niet alleen opereren. Daarom is
een kernteam in het leven geroepen om een goed netwerksysteem op te zetten. Tevens is
het Kenniscentrum Arbeidsveiligheid opgericht. Wat speelt er in de wereld rond dit thema?
Zo kunnen we kennis delen maar komen we er bijvoorbeeld ook achter dat we veel níet
weten. Want wat is nou het effect? Wanneer word je ziek? Dit is dan ook bij uitstek een
onderwerp waar we bestuurlijk moeten schakelen. Een sociaal vangnet en de erkenning
van beroepsziekten zijn hierbij relevante aandachtspunten, net als de bundeling van
brancherichtlijnen in de Arbocatalogus. Immers, dat moet goed worden ingericht als je een
goede werkgever wilt zijn.”

Wat is het belang van een Europees programma?
“Arbeidsveiligheid leeft. We zijn er in binnen- en buitenland mee bezig en dat is goed. Zo
wordt het mogelijk om best practices te delen en de samenwerking te verbeteren. Europese
richtlijnen zijn dan van belang. Denk bijvoorbeeld aan het gevaar van de opname van
bepaalde stoffen door de huid. Hiervoor moeten we met de industrie afspraken maken over
belangrijke beschermingsmiddelen. En hoeveel oefenuren zijn beschikbaar: kan de een 2000
uur hebben en de ander 100? Dit soort onderwerpen moeten we bespreken in Europees
verband. En dan gaat het niet alleen over schoon werken, maar over arbeidsveiligheid in de
breedte. Delen en samenwerken dus. Met dit Europese programma pakken we allemaal een
spaak, en zo hebben we aan het eind van de dag een mooi rond wiel.”

IJle Stelstra is per 1 september 2016 benoemd tot lid van de directie van het IFV. Binnen de directie krijgt
hij de functie van directeur met de portefeuille brandweer. Een nieuwe functie die moet bijdragen aan de
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doorontwikkeling van het IFV als de ondersteunende organisatie voor Brandweer Nederland.

