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Het jaar 2018 loopt op z’n einde. Voor het 
Veiligheidsberaad stond dit jaar in het teken van 
vernieuwing. Onder andere door het vergaderen 
volgens een nieuwe, themagerichte stijl waarvan 
twee keer met de minister van Justitie en Veiligheid, 
een Multidisciplinair Adviesorgaan dat het 
Veiligheidsberaad integraal adviseert en natuurlijk… 
een nieuwe Strategische Agenda Veiligheidsberaad. 

De keuze om als bestuurders volgens een 
strategische agenda te werken, kwam niet uit de 
lucht vallen en behoort tot de nieuwe werkwijze 
van het Veiligheidsberaad. In 2016 besloten we als 
Veiligheidsberaad gezamenlijk: we willen ons meer 
strategisch oriënteren, in 2017 ontwikkelden we een 
nieuwe werkwijze en in 2018 werkten we hiermee. 
Met succes, al zie ik als voorzitter wel enkele 
aandachtspunten en is er altijd ruimte voor verbetering. 

Ook de vergaderingen als voltallig Veiligheidsberaad 
met de minister van Justitie en Veiligheid vloeit 
voort uit de nieuwe werkwijze. Overigens blijven we 
voorafgaand aan die twee vergaderingen per jaar ook 
als Veiligheidsberaad alleen vergaderen, want in 2018 
bleek dat er behoefte is aan structurele inhoudelijke 
afstemming. 

Dit jaar hadden we enkele mijlpalen, zoals de 
oplevering van het onderzoek ‘Brandweerstatistiek 
en beleving brandweerpersoneel’ en stond één van 
de vervolgproducten hiervan op de agenda: het 
programma vrijwilligheid. Beiden een opdracht van het 
Veiligheidsberaad. En beiden onderwerp van gesprek in 
de vergadering met de minister. Waar ook de uitfasering 
van het waarschuwings- en alarmeringssysteem 
werd besproken en natuurlijk de evaluatie van de Wet 
veiligheidsregio’s die voor volgend jaar gepland staat en 
wat mij betreft een perfect onderwerp voor dit overleg is. 

Voor mij als voorzitter dé mijlpaal van 2018: het 
feit dat de Strategische Agenda Veiligheidsberaad 
werd omarmd én dat in diezelfde vergadering uit 
zichzelf verschillende portefeuillehouders zich 
aanboden voor de thema’s, zelfs meerdere per thema. 

Naast vaste portefeuillehouders – voor brandweer, 
informatievoorziening en de andere vaste portefeuilles 
– hebben we nu dus ook verschillende ‘tijdelijke’ 
portefeuillehouders voor de thema’s. Dat zij actief 
met hun thema’s aan de slag zijn gegaan – al dan niet 
met mede-portefeuillehouders – mag blijken uit de 
interviews met hen in dit magazine. Daar zit ik zelf 
ook tussen als portefeuillehouder van het deelthema 
presterend vermogen. 

In 2019 gaan we als Veiligheidsberaad verder met 
de nadere uitwerking van de Strategische Agenda 
Veiligheidsberaad, staat uiteraard de wetsevaluatie 
op de agenda én zijn we hoofdorganisator van 
de Netwerkdag Water 2019 – het jaarlijkse 
event voor waterprofessionals uit de wereld 
van crisismanagement. Verder laat ik mij – als 
overtuigd regionalist – verrassen of er nog nieuwe 
thema’s en ontwikkelingen opkomen die landelijke, 
bestuurlijke, strategische aandacht vragen van het 
Veiligheidsberaad… 

Hubert Bruls
Voorzitter Veiligheidsberaad 
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Column

De dilemma’s van 
digitalisering spelen nu

Cyber security is niet anders dan andere veiligheidsproblemen. De rijkdom 
aan toepassingen die het internet brengt, kent vanzelfsprekend ook donkere 
kanten. Naarmate de samenleving verder digitaliseert, ontwikkelt ook 
de tegenpartij. Cyber security gaat over drie kernbegrippen: integriteit, 
vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van systemen. Die systemen 
bestaan uit mensen, processen en technologie. Voor de hele samenleving 
zijn alle drie even belangrijk dus ook voor de veiligheidsregio. Je zou wel 
kunnen zeggen dat de laatste van de drie-eenheid voor de veiligheidsregio 
het belangrijkste is: beschikbaarheid. De meeste veiligheidszaken in de 
fysieke wereld zijn immers afhankelijk van de beschikbaarheid van digitale 
systemen, zoals bijvoorbeeld communicatie tussen hulpdiensten. 

Voor de meeste mensen is die afhankelijkheid er ongemerkt ingeslopen. Veel 
mensen realiseren zich pas hoe afhankelijk we zijn, als er een grote storing 
is bij een telecomprovider. De waarheid is dat de analoge alternatieven voor 
telecommunicatie en transport in Nederland, voor zover ze nog bestaan, in 
de verste verte niet meer landelijk dekkend zijn. Op het moment dat er iets 
fout gaat, ontstijgt dat al snel de regio en/of het mandaat van de regionale 
bestuurder. 

Dat betekent niet dat er geen actiepunten op het bordje van de bestuurder 
van de veiligheidsregio liggen. Integendeel. Erop toezien dat cyberrisico’s 
integraal deel uitmaken van de risicoscan. Zorgen dat bestuur en 
werknemers begrijpen wat er aan de hand is. Dat begint, zoals veel 
veranderingen, bij het bestuur. De dilemma’s van digitalisering spelen 
nu. Er is helaas geen tijd voor uitstel, we moeten aan de bak. Daarom is 
het van belang dat een bestuurder anno 2019 weet wat een zeroday is, 
hoe ransomware ongeveer werkt, wat quantum computing is. In 2018 zijn 
deze begrippen de norm. Ik daag u uit om deze wereld te leren kennen. In 
Rotterdam hebben ze dat gedaan naar aanleiding van de gevolgen van de 
malware ‘NotPetya’ in juni 2017. U hoeft niet zelf te kunnen programmeren, 
maar als bestuur staat u wel voor de uitdaging om deze grote bedreiging 
van onze veiligheid te doorgronden en de gevolgen ervan te vertalen naar 
het optreden van de veiligheidsregio. U staat daarin niet alleen. Binnen 
de overheid en in de publiek-private samenwerking is er al veel kennis en 
inzicht voorhanden.

Samen bouwen we een digitaal weerbare samenleving. 

Inge Philips-Bryan
Directeur Deloitte Cyber Risk Services

Mijn hele loopbaan is in de 
veiligheid. Alle soorten en 
maten problemen heb ik voorbij 
zien komen. Oplossingen 
waren altijd hybride, complex 
en deeloplossingen liepen 
doorgaans langs verschillende 
tijdlijnen. Het leiding geven 
aan een veranderende 
organisatie in de publieke 
arena maakt het soms lastig 
om met bestuurlijk geduld taaie 
veiligheidsproblemen écht 
grondig aan te pakken en op  
te lossen.
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Hoe maken we een vuist 
bij het voorkomen en 
bestrijden van digitale 
ontwrichting?
Het thema ‘Kansen en bedreigingen van de 
informatiegestuurde maatschappij’ is onderdeel van 
de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad. In 
dat kader heeft het Veiligheidsberaad op 14 december 
gesproken over de rol van de veiligheidsregio’s bij 
digitale ontwrichting. Portefeuillehouder Franc 
Weerwind vertelt wat dit betekent voor de veiligheid 
in Nederland.

De digitale ontwikkeling biedt de maatschappij veel 
kansen. Door de toenemende digitale vervlechting wordt 
de samenleving ook afhankelijker van allerlei digitale 
systemen. Uitval maakt dat de samenleving steeds 
gevoeliger wordt voor digitale ontwrichting. Verstoringen 
in de digitale omgeving kunnen ook gevolgen hebben 
in de fysieke omgeving en leiden tot openbare orde- 
en veiligheidsproblemen. Dat besef groeit gelukkig 
in de maatschappij en ook bij bestuurders. Het 
Veiligheidsberaad heeft dit onderwerp inmiddels 
toegevoegd aan de Strategische Agenda en werkt hierin 
nauw samen met lokale en regionale partners.

Samenwerking tussen overheden kan beter 
Franc Weerwind is voor het Veiligheidsberaad 
portefeuillehouder Informatievoorziening. Hij is 
overtuigd van de noodzaak om digitale ontwrichting 
te voorkomen en de gevolgen zo goed mogelijk te 
bestrijden. “‘Cyber’ heeft al langer mijn belangstelling. 
Digitale ontwrichting raakt ons allen en beperkt zich 
niet tot welke grens dan ook. Iedereen is inmiddels 
doordrongen van de urgentie van dit onderwerp,  
maar de samenwerking tussen de verschillende lokale, 

Franc Weerwind, portefeuillehouder Informatievoorziening Veiligheidsberaad

regionale en landelijke overheden op het gebied 
van digitale veiligheid kan nog beter. Ik breng daarin 
graag mensen en organisaties bij elkaar. En dat gaat 
beter door zelf ook een positie in te nemen op dit 
onderwerp binnen bestuurlijke overleggen. Vanuit 
de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het 
Veiligheidsberaad, maar ook binnen regionale gremia 
zoals de stadsregio Amsterdam en in G4-verband, houd 
ik mij bezig met de digitale weerbaarheid van onze 
samenleving en van de overheid.”

Aandacht voor digitale weerbaarheid van bedrijven  
en eigen organisaties
Het Veiligheidsberaad wil tot een gezamenlijk beeld 
komen van digitale veiligheid en onderzoeken welke rol 
de veiligheidsregio’s daarbij willen spelen. “Als lokale 
en regionale bestuurders stellen we bijvoorbeeld eisen 
aan bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Daar 
gelden tal van maatregelen voor. Maar we hebben 
als bestuurders nog onvoldoende aandacht voor de 
digitale weerbaarheid van bedrijven, terwijl een defecte 
veiligheidsklep dezelfde gevolgen kan hebben als 
falende software of een hack. Een digitale risicokaart 
zou daarbij kunnen helpen. Ook moeten we kritisch 
kijken naar onze eigen organisatie. Zijn wij voorbereid 
op een digitale aanval op onze brandweervoertuigen 
of het hacken van de meldkamer? Weten we wat we 
moeten doen om, samen met onze crisispartners, 
de gevolgen van een cyberaanval te bestrijden? 
Interessante vragen, die op alle bestuurslagen om 
aandacht vragen.“
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Onszelf voorbereiden op digitale ontwrichting in de 
samenleving
“Er gebeurt al veel binnen de veiligheidsregio’s. 
In maart 2016 zijn de 25 veiligheidsregio’s een 
structurele verbintenis aangegaan, met als doel een 
overeengekomen niveau van informatieveiligheid te 
organiseren binnen de eigen regio. De volgende stap 
die we nu gaan maken is onszelf beter voorbereiden 
op digitale ontwrichting in de samenleving. 
Veiligheidsregio’s hebben een rol in het voorkómen 
van digitale ontwrichting en in de bestrijding van de 
gevolgen ervan, cybergevolgbestrijding noemen we dat.”

Regionale crisissystemen toevoegen aan vitale 
infrastructuur
Het Veiligheidsberaad heeft de portefeuillehouder 
gevraagd een bestuurlijk programma voor digitale 
veiligheid op te zetten. Franc Weerwind legt uit wat 
hij voor ogen heeft. “Ik wil de verantwoordelijkheden 
onderzoeken, maar ook de bevoegdheden van 
burgemeesters, zowel lokaal als regionaal.  

Wat kunnen wij doen om digitale ontwrichting te 
voorkomen of tenminste de gevolgen ervan op 
voorhand te beperken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan 
het instrument van vergunningverlening. Een ander 
punt is dat bepaalde processen zo essentieel zijn voor 
de Nederlandse samenleving dat uitval of verstoring 
tot ernstige maatschappelijke ontwrichting leidt en 
een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. 
Deze processen vormen de Nederlandse vitale 
infrastructuur. Ik vind dat de veiligheidsregio’s en ook 
de crisissystemen die de regio’s gebruiken door de 
Rijksoverheid moeten worden toegevoegd aan deze 
vitale infrastructuur.” 

Bestuurlijke bewustwording
“Het is op de eerste plaats van belang dat er 
bestuurlijke bewustwording ontstaat over het 
toenemende risico en de ontwrichtende effecten van 
digitale verstoringen. Vandaaruit kunnen we samen met 
partners zoals de VNG, Regioburgemeesters, ministeries 
en het Nationaal Cyber Security Centrum onze eigen 
organisaties en de samenleving digitaal weerbaarder 
maken. Bestuurders kunnen daarbij overigens veel 
leren van de private sector. Ik zie veel belang in publiek-
private samenwerking op dit punt.”

Advies aan burgemeesters: verdiep je in digitale 
veiligheid 
De burgemeester heeft veel verschillende rollen 
ten aanzien van digitale veiligheid. Franc Weerwind 
adviseert zijn collega-burgemeesters zich te verdiepen 
in het onderwerp ‘cyber’. “Als er een verstoring is van 
de openbare orde en veiligheid, dan wordt er altijd 
als eerste naar de burgemeester gekeken. Daarbij 
maakt het niet uit of die verstoring een fysieke of 
digitale oorzaak heeft. Het effect is hetzelfde. Neem 
de wereldwijde aanval met de gijzelsoftware ‘NotPetya’ 
vorig jaar, die bedrijven in de Rotterdamse haven 
trof. De gevolgen waren immens. Er gingen weken 
overheen voordat het transport weer op gang was. Ik 
wil mijn collega’s dan ook aanmoedigen: verdiep je 
in dit onderwerp. Onze samenleving is onlosmakelijk 
verbonden met de digitale wereld. We moeten daar als 
bestuurders kennis van hebben, daar kunnen we niet 
meer omheen.”

Portefeuillehouder Franc Weerwind over ‘cyber’: “Ik wil 
mijn collega's aanmoedigen: verdiep je in dit onderwerp.”
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In 2018 stelde het Veiligheidsberaad de Strategische 
Agenda Veiligheidsberaad vast. Voorzitter 
Veiligheidsberaad Hubert Bruls nam het deelthema 
‘Presterend vermogen’ onder zijn hoede. Een thema 
dat volgens hem nog volop in ontwikkeling is. Ook 
werkte het Veiligheidsberaad dit jaar volgens de 
nieuwe werkwijze. Hoe is dit de voorzitter bevallen? 

Presterend vermogen
“Ik heb dit deelthema van de Strategische Agenda 
opgepakt met een schuin oog op de evaluatie van de 
Wet veiligheidsregio’s,” vertelt Hubert Bruls, voorzitter 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en voorzitter van het 
Veiligheidsberaad. “We staan nog aan het begin met 
dit thema: we hebben een concept voor presterend 
vermogen besproken in het Veiligheidsberaad en we 
moeten het nog verder ontwikkelen. Want wat is het nu 
eigenlijk? Per bestuurder is de beleving bij presterend 
vermogen anders. Het gaat bij dit thema in ieder 
geval om publieke prestaties, het lerend vermogen en 
om kwalitatief te kunnen bespreken: hoe doet jouw 
veiligheidsregio het eigenlijk?”

Geen sturende rol bij wetsevaluatie 
Moge duidelijk zijn: bij presterend vermogen gaat het 
niet alleen om kwantitatieve doelstellingen, maar zeker 
ook kwalitatieve. Wat best een zoektocht is, volgens de 
voorzitter: “Prestaties kwalitatief benaderen, is lastig.” 
Hierbij speelt de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s 
ook een rol, zoals hij aangeeft: “Met de uitkomsten van 
de wetsevaluatie weten de veiligheidsregio’s waar ze de 
komende vier à vijf jaar op beoordeeld worden.” 

Hubert Bruls, voorzitter Veiligheidsberaad

“Bij presterend vermogen gaat het om 
publieke prestaties, lerend vermogen 
en kwalitatief bespreken: hoe doet 
jouw regio het?”

Voor de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s – een 
opdracht van de minister van Justitie en Veiligheid 
(JenV) – wordt een evaluatieopdracht geformuleerd 
en een onafhankelijke commissie ingericht. Daarnaast 
komt er een begeleidingscommissie met verschillende 
betrokkenen. Bruls ziet voor het Veiligheidsberaad 
een rol weggelegd in die laatste commissie: “Het 
Veiligheidsberaad wil geen sturende rol want de regio’s 
zijn onderdeel van de wet. Er wordt geëvalueerd wat 
de veiligheidsregio’s hebben gebracht vanuit de wet. 
Bijvoorbeeld de opkomsttijden. Wettelijke eisen kunnen 
nuttig zijn, maar zeggen opkomsttijden iets over het 
optreden van de overheid? Nee. Want op het platteland 
zijn de risico’s voor brandveiligheid anders dan in 
de randstad en opkomsttijden zeggen niks over het 
brandweeroptreden zelf en over de preventie.”

Prestaties basis voor landelijke ontwikkelagenda 
Net als de voorzitters van de veiligheidsregio’s 
zelf, heeft ook de minister van JenV – als 
stelselverantwoordelijke – behoefte aan inzicht in 
presterend vermogen. Welke rol ziet Bruls voor het 
ministerie weggelegd bij dit thema? “Het begint met 
inzicht in wat het ministerie wil. Ik kan me voorstellen 
dat het ministerie – op basis van de prestaties van 
de regio’s – een ontwikkelagenda opstelt. Vanuit het 
Veiligheidsberaad willen we vooral van prestaties  
leren en er niet alleen op afgerekend worden.  

Meer over de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s 

– één van de thema’s van de Strategische Agenda 

Veiligheidsberaad – leest u op pagina 14.
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Want verantwoorden doen we als regio’s richting de 
gemeenten en gemeenteraden. Maar op landelijk niveau 
kan ik me voorstellen dat er een ontwikkelagenda 
ontstaat. Ik geloof daarbij in audits en visitaties. Dat 
vind ik een krachtig middel: aan de hand van literatuur 
en interviews de vinger op de zere plek leggen en hier 
een visie op ontwikkelen.”

Meer ontwikkelvermogen – landelijk en regionaal – 
mooi eindresultaat
“Hoe presterend vermogen er exact uit gaat zien, is nog 
deels een zoektocht: we staan aan het begin en hebben 
nog geen concreet beeld van de uiteindelijke opbrengst 

“Met de nieuwe werkwijze willen we 
vooral een meer strategisch beraad.  
Ik zie goede voorbeelden waar dat 
gelukt is, maar ook voorbeelden die 
nog wat aandacht vragen.”

Veiligheidsberaad nieuwe stijl: goede voorbeelden en 
aandachtspunten
In 2018 werkte het Veiligheidsberaad volgens een 
nieuwe werkwijze. Deze werkwijze wordt medio 2019 
geëvalueerd met de leden van het Veiligheidsberaad. 
Hoewel Bruls één jaar kort vindt voor een evaluatie, 
tóch een eerste reactie van de voorzitter op het 
eerste jaar ‘Veiligheidsberaad nieuwe stijl’. Bruls: 
“Met de nieuwe werkwijze wilden we vooral een meer 
strategisch beraad. Ik zie goede voorbeelden waar dat 
gelukt is, maar ook voorbeelden die nog wat aandacht 
vragen. Dat is ook best zoeken: want er blijkt toch 
een behoefte om concrete thema’s te bespreken. 
Maar wat sowieso positief is, is dat we als bestuur 
losgekomen zijn van annotaties per veiligheidsregio 
en van een te operationele agenda. We vergaderen 
meer themagericht, waarvan twee keer per jaar met de 
minister van JenV. Dat laatste is nieuw en mag van mij 
nog wat losser. Het is nog vrij formeel en abstract. Ik 

van dit thema. Hoewel meer ontwikkelvermogen 
voor de veiligheidsregio’s – zowel afzonderlijk als 
gezamenlijk – een mooi eindresultaat is. Ik ben 
benieuwd hoe het Veiligheidsberaad dit ziet. Want 
het vraagt een andere manier van denken. Namelijk 
het benoemen van de sterke en minder sterke punten 
en die laatste dan doorontwikkelen. Hierbij kunnen 
we dan samenwerken met de minister van JenV, als 
systeemverantwoordelijke.”  

zie dat graag informeler en strategischer. We trekken 
tenslotte aan dezelfde kar: we hebben hetzelfde doel 
voor ogen. Ook blijft de behoefte om in eigen kring, als 
Veiligheidsberaad, te vergaderen.”

Multidisciplinair Adviesorgaan: een stap vooruit
Bruls vindt de instelling van het MDA, het 
Multidisciplinair Adviesorgaan, één van de successen 
van de nieuwe werkwijze: “De komst van het MDA is een 
stap vooruit. Er zijn veel minder afzonderlijke adviezen 
per kolom of per veiligheidsregio. Daarvoor geef ik het 
MDA mijn complimenten. En voor de korte, to-the-point 
adviezen. Het MDA sluit aan op de uitstraling van de 
regio’s: die zijn multi, dus ook het MDA is multi. Alles 
wat in het Veiligheidsberaad komt, kan het MDA op 
adviseren. Als voorzitter zeg ik niet: hier hoeft het MDA 
niks van te vinden. Ik zeg eerder: leg alles maar voor, ook 
monodisciplinaire onderwerpen zoals een agenda voor 
bevolkingszorg.” 
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Stille procedure: stille revolutie
“Ook de stille procedure werpt z’n vruchten af. Met de 
stille procedure zorgen we ervoor dat we een onderwerp 
niet bespreken als het niet nodig is. Je zou het bijna een 
stille revolutie noemen.”

Bestuurlijke knip
Over de bestuurlijke knip – de knip tussen het 
Veiligheidsberaad en bestuur IFV – is Bruls tevreden. Hij 
heeft daarbij als aandachtspunt dat de 25 voorzitters 
van de veiligheidsregio’s wel verantwoordelijk blijven 
voor het IFV – als algemeen bestuur IFV – en hier 
aandacht voor moeten blijven houden. Bruls: “De 
verbinding compleet doorknippen kan niet vanwege de 
Wet veiligheidsregio’s waarin de rol van het algemeen 
bestuur IFV staat opgenomen. De complete besturing 
van het IFV kunnen we niet overlaten aan alleen de drie 
heren van het Dagelijks Bestuur IFV, daar zijn we alle 25 
verantwoordelijk voor.” 

Afstemming bespreekpunten andere gremia
In 2018 zijn enkele samenwerkingsverbanden 
versterkt, waaronder met de Regioburgemeesters – de 
vertegenwoordigers van het gezag op de openbare orde 
en handhaving – en de VNG. Bruls licht toe: “Er is geen 
sprake van een fusie, maar we hebben inhoud gedeeld 
en bespreekpunten afgestemd. Alle partijen waren 

het eens dat dat efficiënter kon. We kijken nu naar een 
vervolgstap. Want er zitten soms dubbelingen in de 
rollen en we hebben soms meerdere petten op. Daarover 
spreken we af wie in de lead is. Bijvoorbeeld bij de 
wetsevaluatie: dan neemt het Veiligheidsberaad de 
lead, ook namens gemeenten, in plaats van de VNG.”

Strategische Agenda: voorlopig geen uitbreiding
In 2019 staan er geen nieuwe thema’s voor de 
Strategische Agenda op stapel. Als het om het 
toevoegen van nieuwe thema’s gaat, kijkt Bruls naar 
het verleden: “Ik denk niet dat de agenda verder gevuld 
wordt: de agenda is al aardig gevuld en laten we leren 
van het verleden om niet alles landelijk op te pakken. 
Tenzij het een thema is dat om een gezamenlijke, 
strategische aanpak vraagt. Vraagt een thema wél 
een gezamenlijke aanpak maar niet strategisch? Dan 
kan het ook bij de RDVR, de Raad van Directeuren 
Veiligheidsregio, belegd worden. De agenda moet niet 
te groot worden want dat bestuurt niet prettig. Komt 
er namelijk een thema bij, dan pakken we dat ook 
volwaardig op. We houden het niet alleen bij benoemen. 
En we moeten leren om ook thema’s eraf te halen, 
wanneer het strategische karakter van een thema  
af is. Een thema moet wel een strategische  
meerwaarde hebben.”

Portefeuillehouder, en voorzitter Veiligheidsberaad, Hubert Bruls: “Ik heb dit deelthema opgepakt 
met een schuin oog op de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's.”
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Eén van de thema’s van 
de Strategische Agenda 
Veiligheidsberaad is ‘Gezamenlijke 
aanpak bij ongekende crises’. Maar 
wat is een ongekende crisis en 
wat is portefeuillehouder Theo 
Weterings, samen met mede-
portefeuillehouder Maarten 
Houben, van plan met dit thema? 
Weterings: “Wat een ongekende 
crisis is, weten we niet want het is 
onbekend. Wat we wel weten, is dat 
het een grootschalige crisis is, dat 
het heel breed kan zijn – van een 
epidemie tot een incident waarbij 
vitale infra uitvalt tot een grote 
hack – en met kettingeffecten. 
Eigenlijk hebben we het over 
ondenkbare crises.” 

Geen draaiboeken en oefeningen 
voor ongekende crises 
Weterings vervolgt: “Omdat het 
om ongekende, ondenkbare crises 
gaat, heb ik mij aangeboden als 
portefeuillehouder voor dit thema. 
Dat gebeurde heel spontaan in het 
Veiligheidsberaad van juni 2018. 
Dit thema ligt namelijk dicht tegen 
mijn eigen conclusies aan over 
ongekende crises: het zijn crises 
waar geen draaiboeken voor zijn en 
waar we niet op geoefend zijn.”

“Het gezamenlijk 
portefeuillehouderschap zit  
wel goed”
Naast Weterings, burgemeester van 
Tilburg en voorzitter veiligheidsregio 
Midden- en West-Brabant, bood ook 

Maarten Houben, burgemeester van 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten, 
zich in dezelfde vergadering 
namens veiligheidsregio Brabant-
Zuidoost aan als portefeuillehouder. 
“Met die samenwerking zit het 
wel goed,” aldus Weterings. De 
twee portefeuillehouders weten 
elkaar goed te vinden en zijn 
sinds het Veiligheidsberaad van 
juni voortvarend aan de slag 
gegaan, samen met Tonny van de 
Vondervoort – voorzitter Raad van 
Directeuren Publieke Gezondheid 
– en Anky Griekspoor – voorzitter 
Landelijk Netwerk Bevolkingszorg 
– vanuit het Multidisciplinair 
Adviesorgaan. 

Dilemma’s en lessen in kaart  
via een simulatie 
“We definieerden een gedeeld 
beeld van ongekende crises – 
namelijk een zodanig samenkomen 
van diverse factoren en effecten 
(op verschillende niveaus) dat 
er sprake is van een langdurige 
ontwrichting van de maatschappij 
– en bespraken hoe dit thema het 
beste ingericht kan worden. Zo 
ontstond het idee van een simulatie. 
Een simulatie waarbij we een 
onverwacht scenario doorleven 
en de effecten in de volle breedte 
– van zorg en sociale veiligheid 
tot criminaliteit en kwetsbare 

Theo Weterings, voorzitter veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: 

“Ongekende crises zijn 
crises waar geen draaiboeken 
voor zijn en waar we niet op 
geoefend zijn.”

Portefeuillehouder Theo Weterings: “Ik vind het interessant om bij een 
veerkrachtige samenleving te kijken naar de rol van de burger zelf.”
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Simulatie onderwerp van 
gesprek in Veiligheidsberaad 
december 2018

Het voorstel voor de simulatie ligt 

voor in het Veiligheidsberaad van 

14 december 2018. De laatste 

stand van zaken naar aanleiding 

van deze vergadering vindt u op 

www.veiligheidsberaad.nl. 

Gezamenlijke aanpak bij ongekende crises 

De samenleving wordt complexer en geconfronteerd met nieuwe crisistypen. 

Bijvoorbeeld door het klimaat en de energietransitie. Dit soort nieuwe crises 

overstijgen snel regionale en zelfs landsgrenzen en doen een groot beroep op het 

samenwerkingsvermogen van hulpdiensten, bedrijven en burgers. Hoewel de oorzaak 

en het directe gevolg van een nieuwe crisis nog onbekend is, zijn de verwachtte effecten 

dat wel: ontwrichtend voor de samenleving. Hoe bereiden we ons op die effecten voor, 

welke vorm van nazorg is nodig en hoe gaan we zo snel mogelijk terug naar de situatie 

van voor de crisis? Het stimuleren en versterken van de maatschappelijke weerbaarheid 

moet daar een belangrijke bijdrage aan leveren. De voorbereiding op nieuwe crises vraagt 

ook om samenwerking met bestaande en nieuwe crisispartners, zowel binnen als buiten 

de regionale en landsgrenzen, en om internationale kennis en expertise voor duurzame 

versterking van de professie crisisbeheersing. Vragen die hierbij spelen zijn onder 

andere: hoe verhoudt de ontwikkeling van één robuuste, gezamenlijke crisisaanpak zich 

tot de autonomie van de veiligheidsregio’s en hoe stemmen we de sturing en coördinatie 

tussen Rijk en regio’s af bij bovenregionale crises? 

groepen – en op alle verschillende 
niveaus van verstoring – van wijk, 
gemeente en regionaal tot landelijk 
en internationaal – beredeneren en 
doordenken. Zo ontdekken we welke 
zaken zich voordoen en krijgen we 
inzicht in factoren en effecten bij 
een langdurige ontwrichting van de 
maatschappij.”

De opbrengst van deze simulatie 
– inzicht in bestuurlijke en 
maatschappelijk dilemma’s zodat 
kennis en begrip ontstaat bij 
ongekende crises – wordt in het 
Veiligheidsberaad gedeeld en 
besproken. Eerst ligt het voorstel 
voor de simulatie voor in het 
Veiligheidsberaad van 14 december 
2018. Na instemming krijgt het 
Veiligheidsberaad een projectplan 
voor de simulatie aangeboden.

Veerkrachtige samenleving met 
ruimte voor burgerhulp
“Bij dit thema gaat het ook om de 
maatschappelijke weerbaarheid 
en hoe we veerkracht kunnen 
ontwikkelen in de samenleving. 

Dat vind ik als portefeuillehouder 
juist interessant, om te kijken 
naar de burger zelf. In het verleden 
dacht men: de overheid doet 
de crisisbeheersing en biedt 
ondersteuning en hulpverlening 
– daarop zijn we ook voorbereid 
– maar op een ongekende crisis 
zijn we niet voorbereid en in de 
praktijk blijkt vaak dat er ook veel 
burgerhulp is. Mensen zijn intern 
gedreven en nemen initiatieven 
om te helpen. Dat zagen we 
in 2009 ook toen een vliegtuig 
neerstortte bij Schiphol. Niemand 
had voorzien dat er overlevenden 
waren die elkaar direct gingen 
helpen. Als hulpverlener kom je 
altijd pas later. Verschil hierbij 
is wel dat de vliegtuigcrash een 
overzichtelijke ramp was en dat 
ligt bij een ongekende crisis zoals 
bijvoorbeeld uitval van het hele 
digitale netwerk anders.” Weterings 
sluit af: “Daarom is die veerkracht 
zo belangrijk en ligt daar ook de 
voornaamste focus binnen dit 
thema van de Strategische Agenda 
Veiligheidsberaad.” 

11

http://www.veiligheidsberaad.nl
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Vroeger waren de bakker, slager of smid ook steevast 
lid van de brandweer. In elk dorp en stad stond de 
middenstand garant voor het leveren van vrijwilligers 
aan het plaatselijke korps. Brandweervrijwilliger werd 
je voor het leven. Maar de samenleving verandert. 
Flexibele werkvormen, keuzes in tijdsbesteding 
en digitalisering van de samenleving maakt de 
vrijwillige brandweerzorg kwetsbaar. De vraag die het 
Veiligheidsberaad zich stelt is: hoe houden we nu en 
in de toekomst de kwaliteit van de brandweerzorg met 
vrijwilligheid op peil? 

Tijdens de vergadering op 8 oktober 2018 heeft het 
Veiligheidsberaad ingestemd met het programmaplan 
Vrijwilligheid. Een plan met acht trajecten, uit te voeren 
gedurende vier jaar en dat als doel heeft de inzet van 
vrijwilligers in de brandweerzorg te verbeteren. Daarnaast 
onderzoekt het Veiligheidsberaad voor de lange termijn 
de kwaliteit en houdbaarheid van het brandweerstelsel 
mét vrijwilligheid. Marco Out, portefeuillehouder 
Vrijwilligheid van het Veiligheidsberaad, en Fred Heerink, 
programmaleider van het programma Vrijwilligheid 
namens de Raad van Brandweercommandanten, geven 
hun visie op dit onderwerp.

Dichtbij georganiseerd
Portefeuillehouder Marco Out vindt vrijwilligheid 
een groot goed. “We leveren met vrijwilligers goede 
brandweerzorg voor relatief weinig geld. Bovendien 
vinden we het heel belangrijk dat de brandweerzorg op 
deze wijze stevige ankers heeft in de samenleving. Er is 
veel waardering voor de huidige vrijwilligers, omdat het 
dicht bij de bevolking is georganiseerd. Dat moeten we 
zo houden.”

Werving vrijwilligers onder druk
Out legt uit waarom het programma Vrijwilligheid van 
belang is voor de kwaliteit van de brandweerzorg. 
“Tachtig procent van de brandweerinzet gebeurt door 
vrijwilligers. Het kost regio’s steeds meer moeite om 

“Het Veiligheidsberaad omarmt 
vrijwilligheid en zoekt een 
toekomstbestendige vorm.” 

In gesprek met Marco Out, portefeuillehouder Vrijwilligheid 
Veiligheidsberaad en met Fred Heerink, programmaleider 
Vrijwilligheid namens de Raad van Brandweercommandanten.

voldoende vrijwilligers te werven en te behouden. Vooral 
op het platteland en langs onze landsgrenzen merken 
we dat. Onze vrijwilligers zijn hooggekwalificeerd. 
De professionaliteit van een brandweervrijwilliger is 
even groot als die van de beroepscollega. Dat werkt 
drempelverhogend. Je ziet dat niet iedereen bereid is 
of de tijd kan vinden om een lang opleidingstraject te 
volgen. We verwachten veel van mensen en zij verbinden 
zich in het algemeen minder lang als vrijwilliger. 
Tegenwoordig wisselt men vaker van baan, maar ook 
de opleidingseisen zijn oorzaken van terugloop. In de 
regio is het ingewikkeld om overdag mensen te vinden. 
Allemaal factoren die de werving van vrijwilligers onder 
druk zetten. En daar moeten we iets mee.” 
Programmaleider Fred Heerink vult aan: “In 
het Regeerakkoord zijn naar aanleiding van het 
belevingsonderzoek (Belevingsonderzoek repressief 
brandweerpersoneel, Veiligheidsberaad, 2017) 
middelen beschikbaar gesteld voor nader onderzoek 
naar vrijwilligheid bij de brandweer. Daar gaan we de 
komende vier jaar mee aan de slag.” 

“Brandweerstelstel met 

ankers in de samenleving”

Marco Out,  
portefeuillehouder 
Veiligheidsberaad 
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Ruimte voor nieuw resultaat
Fred Heerink heeft geen ideaalplaatje voor ogen als 
eindresultaat van het programma Vrijwilligheid: “Ik 
heb geen idee en ik wil het ook niet weten. Het moet 
nog ontstaan, anders was het er al geweest. Maar 
als je vasthoudt aan het huidige stelstel, blijft alles 
bij het oude.” Marco Out vindt dat we elkaar in staat 
moeten stellen en ruimte moeten geven om iets nieuws 
te laten ontstaan: “We stimuleren de diversiteit aan 
experimenten zonder dat er kant-en-klare oplossingen 
komen. Initiatieven van vrijwilligers zelf moeten 
we omarmen. We praten dan ook niet alleen óver 
vrijwilligers, maar vooral ook mét. Het programmaplan 
realiseren we samen met de Vakvereniging Brandweer 
Vrijwilligers (VBV) en daar ben ik erg trots op. We gaan 
vooral goed luisteren naar elkaar en kijken wat het 
beste bij de regio’s past. Ik zeg altijd: Amsterdam is 
geen Amen, een Drents dorp. Daarom is maatwerk bij 
het behoud van vrijwilligheid cruciaal.”

De rol als portefeuillehouder
Als portefeuillehouder Vrijwilligheid van het 
Veiligheidsberaad staat Marco Out voor zijn 
verantwoordelijkheid. “Ik heb heel veel waardering en 
respect voor wat door vrijwilligers wordt neergezet. Het 
geeft ons de verplichting om knelpunten op te lossen. 
De uitvoering van het programma vertrouw ik toe aan 
mensen die daar het meeste verstand van hebben. 
Als voorzitter van de stuurgroep neem ik mijn rol als 
aanjager en ik zie toe om tot een goed resultaat te 
komen. Die taak heb ik op me genomen. Een zinvolle 
opdracht? Jazeker, anders was ik er niet aan begonnen!”

Onderzoek naar betere inzet van vrijwilligers
Het programmaplan moet leiden tot een betere 
inzet van vrijwilligers, het huidige bedrijfsmodel 
verder ontwikkelen en een impuls geven aan 
brandweervrijwilligheid. Fred Heerink vertelt over de 
aanpak. “We gaan informatie ophalen in de regio’s. 
Er zijn nu al voorbeelden van posten die heel creatief 
zijn in het werven van vrijwilligers. Ook doen we 
onderzoek bij andere sectoren. Hoe krijgen andere 
maatschappelijke vrijwilligersorganisaties het voor 
elkaar om mensen te binden? En we kijken naar 
de organisatie van de vrijwillige brandweer in het 
buitenland. In Duitsland bijvoorbeeld hebben ze 
korpsen van wel 60 personen, terwijl er slechts 20 van 
hen voor repressietaken worden ingezet.” 

Garant voor een robuust stelsel
Daarnaast neemt het Veiligheidsberaad voor de 
lange termijn het functioneren van het stelsel onder 
de loep, onderzoekt het waar de belemmeringen 
zitten en hoe veranderingen vorm kunnen krijgen. 
Wet- en regelgeving, brandweercultuur, politieke en 
maatschappelijke verwachtingen en de inhoud van het 
brandweervak zijn daarbij factoren die een rol kunnen 
spelen. Marco Out: “Het Veiligheidsberaad omarmt 
vrijwilligheid, maar in een toekomstbestendige vorm. 
Het huidige model sluit steeds lastiger aan bij deze tijd. 
Om in de toekomst ook garant te staan voor een robuust 
brandweerstelstel is een brede blik noodzakelijk. 
Daarom moeten het Veiligheidsberaad, ministerie, 
vakbonden, inspecties en de regio’s open staan voor 
experimenten. Zo kunnen we elkaar versterken.” 

Samenspel van techniek en vrijwilligers
Fred Heerink: “Ik ben ervan overtuigd dat de bereidheid 
om iets te doen voor je medemens, blijft bij mensen, 
maar de vorm waarop zal veranderen. Ook met 
technische mogelijkheden kunnen we veel voor 
elkaar betekenen. Een mooi voorbeeld zie je in de 
ambulancezorg. Hoewel de echte professionals met 
moderne apparatuur levensreddend werk verrichten, 
telt elke seconde. Zelfs bij een aanrijdtijd van zes 
minuten kan ambulancehulp soms te laat zijn. Door 
bundeling van techniek en hulp uit de samenleving is 
een prachtige samenwerking tot stand gekomen tussen 
vrijwilligers en de professionele ambulancezorg.  
Zo ontstond het ‘Hartveilig-netwerk’ van vrijwilligers 
die bij noodsituaties via de meldkamer een oproep 
ontvangen en op locatie AED’s tot hun beschikking 
hebben voor reanimatie.” 

… als je vasthoudt aan het 

huidige stelstel, blijft 

alles bij het oude … 

Fred Heerink, programmaleider namens de 
Raad van Brandweercommandanten 
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De minister van Justitie en Veiligheid heeft 
aangekondigd de Wet veiligheidsregio’s in 2019 te 
gaan evalueren. De evaluatie is een onderzoek naar 
de doeltreffendheid en effecten van de wet in de 
praktijk, mede in het licht van actuele en toekomstige 
dreigingen en ontwikkelingen. Onno Hoes, voorzitter 
Veiligheidsregio Kennemerland, is samen met 
Marco Out, voorzitter Veiligheidsregio Drenthe 
en Pieter Broertjes, voorzitter Veiligheidsregio 
Gooi- en Vechtstreek, portefeuillehouder van deze 
wetsevaluatie vanuit het Veiligheidsberaad. Onno 
Hoes geeft weer hoe hij als portefeuillehouder 
aankijkt tegen de evaluatie van de Wet 
veiligheidsregio’s.

De Wet veiligheidsregio’s is een nationale wet die 
in 2010 in werking is getreden. Daarin is in grote 
lijnen de werkwijze en structuur van de regionale 
crisisorganisatie vastgelegd. Binnen de wet heeft elke 
veiligheidsregio ruimte en vrijheid de organisatie naar 
eigen inzicht in te richten. 

Evaluatie om van te leren
Hoes legt uit waarom de evaluatie van de wet van 
belang is. “Je ziet dat er in het land 25 modellen zijn 
ontstaan elk met zijn eigen sterke en zwakke punten. 
Het is goed om na een aantal jaren te kijken waar we 
staan en wat we met elkaar willen. Ik zie de evaluatie 
vooral als leerproces. Het is geen afrekeninstrument, 
maar een middel om te ontdekken en te bediscussiëren 
wat ideaal is. De ene regio heeft een breed pakket, 
waarbij ook intensief met de zorgketen wordt 
samengewerkt, de andere regio heeft zich beperkt tot 
de basistaken op het gebied van veiligheid. We zijn 
allemaal verschillende regio’s. Daar kunnen we veel  
van leren en de goede dingen van elkaar overnemen. 
Voor mij is het één grote leerarena.”

“Geen afrekeninstrument, 
maar een middel om van 
elkaar te leren”

14

Onno Hoes, portefeuillehouder evaluatie Wet veiligheidsregio’s Veiligheidsberaad

Betrokkenheid belangrijk
Het is nog onduidelijk welke rol het Veiligheidsberaad 
bij de wetsevaluatie gaat innemen. De minister van 
Justitie en Veiligheid is de opdrachtgever en bepaalt 
de procedure van de wetsevaluatie. De minister wil 
een onafhankelijke commissie instellen en naar alle 
waarschijnlijkheid fungeert het Veiligheidsberaad 
als klankbord. “Het is belangrijk dat we betrokken 
worden bij de evaluatie. De Wet veiligheidsregio’s is 
een landelijke wet, maar de regio’s voeren de wet uit 
en via de gemeenten betalen zij daar ook zelf voor,” 
licht de portefeuillehouder toe. “Eigenlijk is dit een 
apart fenomeen. Als er vanuit het ministerie wensen tot 
verandering zijn, belanden we misschien ook wel in een 
financiële discussie. Ik vind daarom onze betrokkenheid 
logisch. Het gaat immers over ons.”

Meer invloed vanuit de regio
De grens tussen landelijke en regionale 
verantwoordelijkheden in de Wet veiligheidsregio’s 
is niet altijd duidelijk. “Het is curieus dat het 
stelsel landelijk is vastgesteld onder ministeriële 
verantwoordelijkheid. Dit is een wat ingewikkelde vorm. 
De opdracht aan de regio’s is eigenlijk: ‘gij zult het zo 
doen’. Maar het vreemde daarbij is dat de regio’s daar 
zelf invulling aan geven en ook zelf de rekening betalen. 
Ik begrijp dat je bij crises landelijke richtlijnen moet 
hebben, maar veiligheid is van ons allemaal. Dan vind 
ik ook dat we als veiligheidsregio’s een grotere stem 
mogen hebben over hoe we de veiligheidsregio’s het 
beste kunt inrichten.” 

…”Evaluatie is één 

grote leerarena”... 
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Het ministerie van Justitie en Veiligheid 

treft voorbereidingen om de evaluatie Wet 

Veiligheidsregio’s in 2019 te kunnen starten. Het 

ministerie beraadt zich over de samenstelling van 

een onafhankelijke commissie, die de evaluatie 

gaat uitvoeren, en over de opdrachtformulering. Op 

verzoek van de minister heeft het Veiligheidsberaad 

de volgende thema’s aangedragen, waarvoor zij in 

de wetsevaluatie aandacht vraagt. 

 > Biedt de wet voldoende ruimte om adequaat om 

te gaan met nieuwe crises? 

 > Voldoet de huidige reikwijdte van de 

veiligheidsregio’s? 

 > Regionale autonomie in relatie tot samenwerking. 

 > Is de democratische legitimiteit van de 

veiligheidsregio’s voldoende geborgd? 

 > Schurende wettelijke bevoegdheden

 > Ruimte voor juiste maatvoering veiligheidsregio’s 

 > Financiële verhoudingen

 > Informatievoorziening van de veiligheidsregio

 > Is de rol van het Rijk bij rampenbestrijding en 

crisisbeheersing voldoende duidelijk?

Veiligheidsregio’s uitbreiden naar zorgketen 
Het Veiligheidsberaad heeft op verzoek van de 
minister thema’s aangedragen waarvoor zij graag 
in de evaluatie aandacht willen hebben. Eén van de 
onderwerpen die de veiligheidsregio’s bezig houdt, 
is de reikwijdte van de wet. Zetten we alleen in op 
veiligheid of combineren we veiligheid met andere 
sectoren, zoals zorg? Hoeveel vrijheid willen we 
hebben? Onno Hoes heeft een duidelijk standpunt 
over de inrichting van de veiligheidsregio’s om ook 
in de toekomst crises adequaat het hoofd te kunnen 
bieden. “Volgens mij hebben we in Nederland 
bewezen dat we goed georganiseerd zijn. Bij de 
asielzoekerscrisis van een paar jaar geleden is de 
veiligheidsregio ingezet om snel te kunnen handelen. 
Dat was uitzonderlijk. Dat heeft deuren, maar ook de 
ogen van velen geopend. Daaruit is gebleken dat je 
in regionaal verband heel veel kunt betekenen voor 
elkaar. Ik vind het belangrijk om in de toekomst meer 
in te zetten op samenwerking met de zorgketen. 
Bij crises hebben we veel raakvlakken en als we 
aansluiten bij die zorgketen, kun je alles onder één 
noemer brengen. Mocht dat uit de evaluatie blijken, 
dan zou dat een enorme stap zijn in de verbetering 
van ons stelsel.” 

15

Portefeuillehouder Onno Hoes: “De betrokkenheid 
van het Veiligheidsberaad is logisch: het gaat 
immers over ons.”
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Veiligheidsregio Kennemerland behaalt 
als eerste kwaliteitskeurmerk ISO 9001

Op maandag 10 december jl. heeft 
Veiligheidsregio Kennemerland het 
ISO 9001 2015 kwaliteitskeurmerk 
in ontvangst genomen. 
Veiligheidsregio Kennemerland 
heeft daarmee een primeur: het is 
de eerste veiligheidsregio die dit 
certificaat heeft behaald. 

Door het behalen van dit 
internationale kwaliteitskeurmerk 
heeft Veiligheidsregio 
Kennemerland aangetoond dat zij de 
kwaliteit van haar dienstverlening 
goed heeft geborgd. De organisatie 
en het bestuur voldoen daarmee 
ook aan de vereisten uit de Wet 

veiligheidsregio’s. Daarin staat dat 
‘het bestuur van de veiligheidsregio 
dient te beschikken over een 
werkend kwaliteitssysteem’.  
Door te voldoen aan de objectieve 
kwaliteitsnormen van de ISO 9001 
2015 geeft dit partners en relaties, 
maar ook de veiligheidsregio 
zelf, het vertrouwen dat het 
kwaliteitsniveau op orde is.

Diverse kwaliteitssystemen 
In de Wet veiligheidsregio’s 
is opgenomen dat iedere 
veiligheidsregio over een 
kwaliteitszorgsysteem moet 
beschikken. Regio’s worden 

vrijgelaten hoe zij dit in hun 
organisatie inrichten. De ene 
regio heeft een kwaliteitssysteem 
ingericht volgens een bepaald 
model, terwijl andere regio’s, 
waaronder Kennemerland, 
kiezen voor ISO-normering. 
De wijze waarop regio’s te 
werk gaan, is sterk afhankelijk 
van de besturingsfilosofie 
van de organisatie. Ook in de 
veiligheidsregio Kennemerland 
staat de maatschappelijke opdracht 
uiteraard voorop. De ISO norm is 
geen doel op zich, maar blijft een 
hulpmiddel bij het streven naar 
veiligheid en gezondheid.  

Meerwaarde van ISO-certificering
Het kwaliteitskeurmerk ISO 9001 
2015 biedt de veiligheidsregio’s 
diverse voordelen. Het is 
een norm die internationale 
bekendheid geniet. Voor de 
veiligheidsregio’s draagt het proces 
naar ISO-certificering bij aan de 
bewustwording van medewerkers 
over werk- en leerprocessen. 
Ook bevordert het keurmerk de 
transparantie en verbinding zowel 
naar buiten als naar binnen toe. En 
er ontstaat meer begrip onderling, 
omdat deze norm meer uniformiteit 
en samenhang in beleid en 
processen brengt. ISO-certificering 
geeft inzicht in presterend en lerend 
vermogen en wekt bij bestuur en 
externe relaties vertrouwen in de 
kwaliteit van de dienstverlening. 

Het proces naar ISO-certificering leverde Veiligheidsregio Kennemerland onder andere 
bewustwording over werk- en leerprocessen bij medewerkers én meer onderling begrip 
door uniformiteit en samenhang op.

Het presterend vermogen van de veiligheidsregio’s is 

één van de vier thema’s van de Strategische Agenda 

Veiligheidsberaad. Op pagina 7 leest u hier meer over. 
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Verminderd zelfredzamen ten  
tijde van rampen en crises:  
de overheid een zorg?

In de visie Bevolkingszorg op Orde 
2.0 (2014) is de ontwikkeling in 
gang gezet dat de overheid uitgaat 
van de eigen verantwoordelijkheid 
en zelfredzaamheid van burgers 
en zichzelf een expliciete taak 
geeft voor de zorg aan verminderd 
zelfredzamen. Maar wat wordt 
verstaan onder verminderd 
zelfredzamen? Hoe ver reikt de 
verantwoordelijkheid van de 
overheid? En wat kan geleerd 
worden van praktijkcasussen? 
Het lectoraat Crisisbeheersing 
van Instituut Fysieke Veiligheid 
onderzocht het in opdracht van  
het Veiligheidsberaad. 

Uit het onderzoek blijkt dat het 
lastig is om een eenduidig antwoord 
te geven op de vraag wie verminderd 
zelfredzaam is tijdens een crisis. 
Dit hangt van veel factoren af, 
zoals het type crisis, de fase van 
een crisis, het sociale netwerk, de 
woonsituatie en de ondersteuning 
vanuit zorg en/of overheid. Ook 
kan iemand tijdelijk verminderd 
zelfredzaam zijn. De onderzoekers 
komen uit op twaalf verschillende 

categorieën van verminderd 
zelfredzamen. Bij elkaar geeft 
dat enkele miljoenen potentieel 
verminderd zelfredzamen, waarmee 
de overheid rekening zou kunnen of 
moeten houden. 

Dagelijkse zorg is uitgangspunt
Hoewel het ondoenlijk is om 
voor al deze categorieën (vooraf) 
maatregelen te nemen, helpt de 
indeling wel om na te denken 
met welke specifieke groepen 
het zinvol is om vooraf contact te 
leggen. Verder moet de zorg voor 
verminderd zelfredzamen vooral 
in het dagelijkse en het normale 
gezocht worden. Iemand die 
bijvoorbeeld wekenlang niemand 
langs ziet komen, zal ook bij een 
ramp zeer kwetsbaar zijn. Het  
heeft echter weinig zin om voor 
deze uitzonderlijke situatie zaken 
te regelen, als de dagelijkse situatie 
in feite problematisch is. Daarnaast 
pleiten de onderzoekers ervoor 
om de reguliere structuren ook in 
te zetten in bijzondere situaties, 
en daarover desgewenst vooraf 
afspraken te maken.

Risico- en crisiscommunicatie 
versterken
De risicocommunicatie – waar 
veiligheidsregio’s verantwoordelijk 
voor zijn – is tot nu toe (vooral) 
gericht op het versterken van 
de zelfredzame burgers en 
niet op het versterken van 
de verschillende categorieën 
verminderd zelfredzamen. De 
onderzoekers achten het belangrijk 
dat dit wel gedaan wordt, zodat ook 
verminderd zelfredzamen (waar 
mogelijk) voorbereid zijn wanneer 
er daadwerkelijk iets aan de hand 
is. Gemeenten en veiligheidsregio’s 
zijn wettelijk verplicht om te zorgen 
voor de crisiscommunicatie aan 
verminderd zelfredzamen. Nu zijn 
er nog verschillende categorieën 
verminderd zelfredzamen die zeer 
waarschijnlijk niet goed bereikt 
(kunnen) worden. Op dit punt moet 
duidelijk actie worden ondernomen 
richting groepen als doven en 
blinden en niet-Nederlands 
sprekenden.

Rapport op de bestuurlijke agenda 

In 2019 wordt het rapport besproken in de Bestuurlijk Adviescommissie GHOR, 

een adviescommissie voor het Veiligheidsberaad, en het Veiligheidsberaad zelf. 

Het rapport kunt u downloaden op www.veiligheidsberaad.nl, onder ‘Nieuws’. 
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Brandweer 
staat voor 
nieuwe 
uitdagingen

Beleving brandweerpersoneel en 
brandweerstatistiek
Bijna 9.000 repressieve 
brandweermensen namen deel aan 
het eerste landelijke onderzoek 
naar beleving onder (repressief) 
brandweerpersoneel. Wevers: “De 
resultaten zijn goed, maar het blijft 
belangrijk te blijven investeren in 
de verbinding tussen leiding en de 
brandweermensen die op straat 
hulp verlenen. Elke regio heeft hierin 
zijn eigen opgave en organiseert 
zelf de gesprekken hierover.” Wevers 
geeft aan dat hij in het collectief van 
de RBC  bespreekt wat een ieder 
hiermee doet in de regio. “Het gaat 
erom hoe je mensen betrekt bij je 
organisatie en de ontwikkelingen 
daarin. Betrekken is meer dan 
alleen meedelen wat je gaat doen. 
Sinds de regionalisering is het een 
opgave mee te bewegen in een grote 
organisatie, zowel de werkvloer als 
de leiding moet daarin meegroeien.” 

De brandweer is uitgeroepen tot 
het sterkste overheidsmerk en 
burgers voelen een sterke band met 
de brandweer. Wevers is daarom 
trots zijn op de brandweermannen 
en -vrouwen. “Maar het zijn ónze 
mensen die ervoor zorgen dat 
de beste brandweerzorg wordt 
geboden. Dat kan alleen als we 
hen goed ondersteunen. Het 
belevingsonderzoek laat zien dat er 
voldoende aandacht is voor veilig 
werken en dat de binding met de 
eigen post en direct leidinggevende 
hoog wordt gewaardeerd. We 
decentraliseren regelruimte daar 
waar dat wenselijk is. De brandweer 
van de toekomst ontstaat niet 
top-down of bottom-up, maar juist 
tussen mensen.”

In 2018 zijn grote stappen gezet 
met de uitrol van de Landelijke 
agenda Brandweerzorg. 
Daarnaast werd het rapport 
‘Beleving brandweerpersoneel 
en brandweerstatistiek’ aan 
de minister van Justitie en 
Veiligheid overhandigd. Volgens 
voorzitter van de Raad van 
Brandweercommandanten (RBC) 
Stephan Wevers staat dit thema 
periodiek op de landelijke agenda, 
maar heeft elke regio zijn eigen 
opgave te doen. “Het gaat erom 
hoe je mensen betrekt bij de 
ontwikkelingen in je organisatie.”

Stephan Wevers, voorzitter Raad van Brandweercommandanten: 
“De brandweer van de toekomst ontstaat niet top-down of 
bottom-up, maar juist tussen mensen.”
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Landelijke agenda brandweerzorg
In 2010 koos de brandweer 
met ‘Brandweer over morgen’ 
voor een toekomstbestendige 
brandweerorganisatie. Wevers: 
“We concludeerden destijds dat 
we ons moesten voorbereiden 
op toekomstige ontwikkelingen 
in de samenleving. Meer van 
hetzelfde bleek niet genoeg voor 
een passend antwoord op lange 
termijnontwikkelingen.” Onlangs 
is de visie aangescherpt in de 
‘Landelijke agenda Brandweerzorg’ 
en alle thema’s die hieruit 
voortvloeien zijn inmiddels in 
uitvoering. “We willen strategisch 
koers houden. Met deze agenda 
geven we als RBC aan wat we 
de komende jaren oppakken. De 
belangrijkste opdracht ligt in het 
verder vormgeven van vraag- en 
risicogericht werken. We zijn 
daarbij allianties aangegaan met 
partners omdat een krachtige 
informatiepositie hierbij 
noodzakelijk is.”

Vrijwilligheid in Europa

“In Nederland richten wij ons op de vraag hoe het brandweerstelsel robuust 

en toekomstbestendig kan blijven met behoud van vrijwilligheid”, vertelt 

Wevers. “Ook buiten Nederland is vrijwilligheid een punt van zorg. Daarom heb 

ik het initiatief genomen dit thema Europees te agenderen. Vorige maand was 

ik bij een FEU-bijeenkomst in Estland, waar alle voorzitters aanwezig waren. 

Samen met Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk heeft Nederland een motie 

ondertekend, dat alle andere landen inmiddels ook hebben gesteund. We 

willen het huidige vrijwilligersniveau in Europa handhaven en door middel van 

separaat beleid een antwoord hebben op toenemende Europese regeldruk. 

Begin 2019 spreken we met Europees commissaris Marianne Thyssen om te 

pleiten voor goede richtlijnen voor de 3,5 miljoen brandweervrijwilligers en 

voor een toekomstbestendig systeem dat werkbaar en betaalbaar blijft.”

Meer over het programma Vrijwilligheid leest u op pagina 12.

Uitdagingen 
De omgeving is volop in 
ontwikkeling. Toepassing 
van nieuwe bouwwijzen en 
-materialen en technologische 
ontwikkelingen nemen een vlucht: 
denk aan complexe hoogbouw, 
energieneutraal bouwen en 
elektrische auto’s. “Daarom staat 
de energietransitie hoog op onze 
agenda. Maar ook de vergrijzing 
stelt ons nog steeds voor grote 
uitdagingen. Men verwacht van 
ons een professioneel antwoord op 
deze trends. Dat vraagt maatwerk, 
specialisatie en differentiatie, 
maar we bepalen wel landelijk 
de basisuitgangspunten voor de 
incidentbestrijding. Vijf jaar na 
de regionalisering kunnen we 
concluderen dat de samenwerking 
tussen de regio’s goed verloopt. 
Natuurlijk is er een ‘couleur locale’, 
maar dat mag ook.”

Ondernemende organisatie
Ook op andere dossiers zit de 
brandweer stevig op koers. 
Wevers: “Eerder dit jaar heb ik in 
de Tweede Kamer gezegd dat het 
goed gaat met de brandweer. Zo 
hebben we onlangs de landelijke 
dronebeschikking gekregen, 
zodat we bij incidenten overal 
kunnen vliegen, ook ‘s nachts. 
Een belangrijke doorbraak. 
Brandonderzoek is inmiddels 
een volwaardig onderdeel van de 
brandweer geworden. Samen met 
het OM, Verbond van Verzekeraars, 
politie en het ministerie is daarvoor 
een convenant ondertekend. 
Het zijn mooie resultaten die 
aansluiten bij onze wens om 
nog meer een ‘ondernemende’ 
organisatie te worden. Samen met 
kennisinstituten ontwikkelen we en 
delen we kennis. Dit alles vanuit de 
visie dat wij niet alléén Nederland 
veiliger kunnen maken.”
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Twee vragen aan… Anky Griekspoor, 
voorzitter Landelijk Netwerk Bevolkingszorg

Anky Griekspoor is gemeentesecretaris van Gemeente 
Kampen en sinds 1 januari 2018 voorzitter van het 
Landelijk Netwerk Bevolkingszorg (LNB). Het LNB 
bestaat uit de coördinerend gemeentesecretarissen 
of -functionarissen van de veiligheidsregio’s en geeft 
richting aan de professionalisering van bevolkingszorg 
vanuit landelijke perspectief. Dit doet het LNB samen 
met de coördinatoren bevolkingszorg, verenigd in 
het Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg 
(LOCB) en de bestuurlijk portefeuillehouder in het 
Veiligheidsberaad. 

U bent sinds dit jaar voorzitter van het LNB,  
hoe bevalt u dat?
“Ik vind het super boeiend! Omdat ik vanuit het LNB bezig ben om bevolkingszorg beter te positioneren 
– om te kijken wat daarvoor nodig is en een goede volgende stap is – én in het MDA, het Multidisciplinair 
Adviesorgaan, werk ik strategisch samen met collega-voorzitters namens de andere kolommen. Interessant! 
Wat mij opvalt, is de enorme passie, bevlogenheid en energie van de professionals uit de kolom. Dat zie je 
onder andere terug in de expertgroepen. Voor verschillende thema’s – crisisbeheersing, vakbekwaamheid, 
crisiscommunicatie en cyber – zijn expertgroepen ingericht. Daar zit zo’n enthousiasme! Én kennis die we 
benutten. Ook wordt regelmatig een netwerkdag georganiseerd. Cyber is net geweest – met als onderwerp: 
wat als er een virus in het systeem van gemeenten komt – en de eerstvolgende is over de nafase.”

Er wordt gewerkt aan een Toekomstagenda 
Bevolkingszorg. Vertel...
“Er zijn verschillende uitdagingen voor bevolkingszorg. Denk aan nieuwe crisistypen – met de focus op het 
voorkomen van maatschappelijke onrust – en politieke crises, zoals de ontruiming van Fort Oranje.  Dit vraagt 
veel van een organisatie en niet vanuit een klassieke rol. Het begint klein en wordt steeds groter. Een ander 
voorbeeld is de vluchtelingenopvang. Alle gemeenten waren er druk mee. Ook de GHOR, in de sporthallen, en 
vanuit crisisbeheersing werd de rust rondom de sporthallen bewaakt. Alle kolommen waren er druk mee en 
het vroeg veel capaciteit. De aanpak vanuit Veiligheidsregio Kennemerland vind ik erg mooi: de regio zette 
namelijk de GRIP-structuur in zónder GRIP daadwerkelijk te activeren. Veel mensen die bij GRIP een actieve 
rol hebben, werden ingezet. Dit gebeurde heel professioneel en vind ik een mooi voorbeeld van een nieuwe 
‘crisis’ die niet aan de klassieke crisiseisen voldoet maar wel veel maatschappelijk effect kan creëren. Nieuwe 
crises is één van de aandachtspunten van de Toekomstagenda Bevolkingszorg, net als de doorontwikkeling 
van bevolkingszorg. Want wij blijven aanschuiven en staan niet stil. Daarbij heb ik alle vertrouwen in het LNB, 
want als coördinerend gemeentesecretarissen zijn we gewend aan de giraffe-rol. Met de giraffe-rol heb je 
overzicht omdat je erboven hangt én sta je met de voeten in de klei. De Toekomstagenda Bevolkingszorg vloeit 
overigens over in de Strategische Agenda Veiligheidsberaad. Daar zijn we als kolom op aangehaakt. Het zou 
namelijk niet best zijn als die twee agenda’s niet synchroon lopen.”


