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1 Doel agendering:
Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming

2 Vraagstelling:
Tijdens de BCOV VRK van 14 februari 2022 kwam in het kader van de evaluatie van de 
systeemtest 2021 onder andere crisiscommunicatie aan de orde. Er was brede interesse in 
de stand van zaken en mogelijke knelpunten op het gebied van crisiscommunicatie. Naar 
aanleiding hiervan heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de voorzitter van de 
veiligheidsregio, de CGS en Bureau Bevolkingszorg. 

De uitkomst van het gesprek was een verzoek voor het opstellen van onderzoeksvragen voor 
een extern onderzoek naar o.a. structuur en organisatie inclusief bestuurlijke wensen tot 
ondersteuning op het gebied van crisiscommunicatie in een crisis. Een voorstel voor een 
onderzoek ligt hierbij ter informatie voor. 

3 Achtergrondinformatie:
Om te komen tot een compacte analyse en een breed gedragen onderzoek in Q 4 van 2022, 
met uitkomsten die relevant zijn voor onze hele veiligheidsregio, is het voorstel om met drie 
burgemeesters een gesprek aan te gaan. De gesprekken worden voorbereid en gevoerd 
vanuit Bureau Bevolkingszorg en de externe partij op basis van de geformuleerde 
onderzoeksvragen, met medeneming van de evaluaties na oefeningen & crises. 
Voorgesteld wordt om in gesprek te gaan met;
• Burgemeester Schuurmans in haar rol als voorzitter van de veiligheidsregio.
• Burgemeester Nieuwland in zijn rol als portefeuillehouder Bevolkingszorg.
• Burgemeester Wienen in zijn rol als vice voorzitter van de veiligheidsregio.

De voorgestelde onderzoeksvragen voor de burgemeesters zijn:
 Wat is de juiste structuur en organisatie voor het proces crisiscommunicatie om zo (de 

voorzitter van) het beleidsteam zo optimaal mogelijk te bedienen tijdens een oefening of 
crisis? 
Dit ter ondersteuning van de burgemeester bij de rollen van boegbeeld, 
burgermoeder/vader, bestuurder én beslisser.

 Met daarbij ook meegenomen: 
a. Hoe hebben we het nu georganiseerd, wat zijn de verwachtingen en sluit de huidige 

organisatie daar voldoende bij aan? 
b. Hoe hebben andere regio’s dit proces georganiseerd? 
c. Wanneer voelen bestuurders zich goed gesteund bij een crisis en wat houdt een 

goede ondersteuning concreet in? 
d. Biedt het inzetten van externe crisiscommunicatie professionals een oplossing 

hiervoor? 
e. Welke structuur helpt om de knelpunten binnen het proces op te lossen en wat is 

daar voor nodig? 

Op o.a. Schiphol communiceren veel partijen (ook commerciële), óók in het geval van een 
incident of crisis. Hierbij is de verwachting dat communicerende partijen bij opgeschaalde 
incidenten met elkaar afstemmen, maar dat lijkt telkens niet te lukken. 
 Wat is hier de oorzaak van en wat zijn de mogelijke oplossingsrichtingen?

Aanvullend worden de communicatieadviseurs gevraagd naar hun ervaringen met de 
samenwerking met de bestuurders. Daartoe worden drie van de communicatieadviseurs BT 
geïnterviewd. De voorgestelde onderzoeksvragen voor de burgemeesters worden voor de 
communicatie adviseurs BT op een passende en aansluitende manier geformuleerd.

Er is door Bureau Bevolkingszorg een verkenning gedaan welke experts op het gebied van 
crisiscommunicatie voldoende kennis van het domein en de VRK hebben om het vraagstuk 
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goed te doorzien en de gewenste kwaliteit te leveren. Een ander criterium voor een, zo 
objectief mogelijk onderzoek, is iemand met voldoende afstand en een kritische blik. De 
verkenning heeft op dit moment één geschikte expert opgeleverd, die ook in 2022 nog 
beschikbaar is. 

4 Consequenties en risico’s:
 Binnen het budget van het programma Bevolkingszorg is voor 2022 nog ruimte. Voor 

2023 wordt dit niet verwacht. Daarom heeft realisatie in 2022 de voorkeur, mede in het 
licht van de uitwerking van de contourennota in 2023. 

 De beoogde planning van de gesprekken is ambitieus. Actualiteiten in de agenda’s 
kunnen invloed hebben. Er wordt verzocht om prioriteit te geven aan de geplande 
gesprekken, zodat de resultaten van de onderzoeken tijdig kunnen worden opgeleverd. 

 Een en ander vraagt dat de directie VRK wordt verzocht om –gemotiveerd- af te wijken 
van het gebruik van het Digitale Aanbestedingssysteem (DAS). Dit past binnen de ruimte 
die de aanbestedingswetgeving biedt (proportionaliteitsbeginsel conform de Gids 
Proportionaliteit / Aanbestedingswet)

5 Voorstel te nemen besluit:
Het BCOV wordt gevraagd om 
 Kennis te nemen van plan van aanpak ‘onderzoek knelpunten crisiscommunicatie’ en de 

voorgestelde wijze van bekostiging 

6 Vervolgtraject: 
• Bespreking resultaten OGC 2 december of eerste in 2023*
• Bespreking resultaten BCOV 12 december of eerste in 2023* 

* afhankelijk van mogelijkheden om onderzoek in één maand af te ronden.

In de vergadering genomen besluit:  
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