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Inleiding
De Inspectie VenJ houdt toezicht op de rampenbestrijding en crisisbeheersing en brengt in 
beeld of veiligheidsregio’s zijn ingericht en functioneren conform de geldende wet- en 
regelgeving. In de Staat 2016 doet de Inspectie een eerste aanzet tot een meer kwalitatieve 
beoordeling van de prestaties. 
In de Staat is een regiobeeld opgenomen van elke Veiligheidsregio en een samengesteld 
landelijk beeld, dat inzicht geeft in de multidisciplinaire taakuitvoering, gebaseerd op de 
periode 2013-2015.  Beide documenten zijn bijgevoegd.

In deze notitie is aandacht voor de volgende punten:
1. het regiobeeld van Kennemerland
2. het regiobeeld in vergelijking met het landelijke beeld
3. verbeteraanpak van punten die voor verbetering vatbaar zijn 
4. ontwikkeling van ‘basis op orde’, naar ‘op niveau’.
5. de regiobeelden 2010, 2013 en 2016
6. de aanbevelingen van de Inspectie, aanpak en ambitieniveau VRK.

1. Het regiobeeld Kennemerland 2016
Het regiobeeld is gebaseerd op een feitenoverzicht, dat de inspectie opstelt na bestudering 
van documenten, evaluaties van systeemtesten, incidenten en oefeningen en interviews in 
de regio. De inspectie beoordeelt de prestaties van de veiligheidsregio op de onderwerpen: 
planvorming, netwerk en samenwerking, operationele prestaties en kwaliteit. 
De Inspectie constateert dat de VRK de samenwerking met netwerkpartners, de 
interregionale samenwerking, de kwaliteitszorg en het evalueren van incidenten in de basis 
op orde heeft. De samenhang tussen plannen, samenwerking met gemeenten en inzichten 
de vakbekwaamheid van de multidisciplinaire functionarissen is voor verbetering vatbaar. 
De operationele prestaties zijn, waar het gaat om het toetsingskader, over het algemeen in 
de basis op orde. De meer kwalitatieve aspecten van de taakuitvoering zijn overwegend in 
de basis op orde en deels voor verbetering vatbaar. De scores per onderwerp:

Onderwerp Score1

Samenhang tussen de plannen Voor verbetering vatbaar 
Samenwerking met netwerkpartners Op niveau 
Samenwerking met gemeenten Basis op orde 
Interregionale samenwerking Op niveau 
Operationele prestaties – Besluit veiligheidsregio’s Basis op orde 
Operationele prestaties – Kwaliteit taakuitvoering:
- Alarmering andere functionarissen door de 
meldkamer 

Basis op orde 

- Taakuitvoering Calamiteitencoördinator Basis op orde 
- Taakuitvoering teams: Advisering aan het ROT Voor verbetering vatbaar 
- Taakuitvoering teams: Advisering aan het 
Beleidsteam 

Basis op orde 

- Taakuitvoering teams: Afstemming met 
netwerkpartners 

Basis op orde 

- Taakuitvoering teams: Sturing en coördinatie Voor verbetering vatbaar 
- Informatiemanagement: besluitvorming gebaseerd 
op actueel beeld 

Voor verbetering vatbaar 

- Nafase / afschaling Basis op orde 
Kwaliteitszorg Basis op orde 

1 VR voldoet in het geheel niet (=onvoldoende) , beperkt (=voor verbetering vatbaar), wel (basis op orde) aan de wet- en 
regelgeving, of scoort duidelijk boven de gemiddelde prestaties van de vr’s en dient als voorbeeld voor andere vr’s (=op niveau)..
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Evalueren van incidenten Basis op orde 
Inzicht in vakbekwaamheid multi-functionarissen Voor verbetering vatbaar 

Het regiobeeld van Kennemerland 
Om inzichtelijk te maken waar de VRK staat, zijn de scores van de regio in beeld gebracht.
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2. Het regiobeeld van Kennemerland in vergelijking met het landelijke beeld
Om inzichtelijk te maken waar de VRK staat ten opzichte van de andere regio’s, zijn de 
totaalscores van alle 25 regio’s vergeleken. De groene lijn staat voor ‘de basis op orde’. Dit 
resulteert in het volgende beeld.
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Dit beeld laat het volgende zien: 
 De veiligheidsregio’s scoren – op VR Midden en West-Brabant na – allen onder het 

gemiddelde ‘basis op orde’. VR Midden en West-Brabant scoort precies op ‘basis op 
orde’.

 VR Kennemerland deelt met 5 andere veiligheidsregio’s de 7e plaats.
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3. De onderwerpen met score ‘voor verbetering vatbaar’ uitgelicht
In dit hoofdstuk wordt per onderwerp een toelichting gegeven op de score in het regiobeeld, 
gebaseerd op de onderzoeksperiode 2013-2015. In de benodigde aanpak wordt aangegeven 
welke stappen de regio zet om tot verbetering te komen. Hierbij is rekening gehouden met 
de aanbevelingen van de Inspectie, de ‘good practices’ van veiligheidsregio’s die beter 
scoren en de (reeds in gang gezette) ontwikkelingen binnen de VRK. 

3.1Samenhang tussen de plannen
Toelichting score VRK: Er is (gedeeltelijk) inhoudelijke samenhang tussen de plannen. Het 
beleidsplan en het MOTO-beleidsplan zijn gebaseerd op het oude risicoprofiel 2012. De VRK 
voldoet niet aan de wettelijke termijnen voor de planvorming. De planvormingscyclus sluit 
niet aan.

Verbeteraanpak:
 VRK heeft de synchronisatie van planvorming al opgepakt. Daarbij wordt ook de 

koppeling gezocht met de beleidscyclus van de gemeenten. Dat leidt ertoe dat het 
risicoprofiel wordt geactualiseerd in 2017/2018, gevolgd door het regionaal beleidsplan 
(2019-2022), het MOTO–beleidsplan (2019-2022) en het Crisisplan VRK (2019).  Hiermee 
sluit de planvormingscyclus procesmatig en inhoudelijk aan op het Meerjarenbeleidsplan 
Politie (MJBP) en de Integrale Veiligheidsplannen (IVP) van de gemeenten in 
Kennemerland.

 De VRK zal jaarlijks op basis van actuele ontwikkelingen bepalen of haar prioriteiten of 
plannen tussentijds bijgesteld moeten worden

3.2Advisering aan het ROT
Toelichting score VRK: De OVD Bevolkingszorg in het CoPI is verantwoordelijke en 
aanspreekpunt voor de backoffice. Hierdoor is er geen rechtstreekse adviseringslijn tussen 
het team bevolkingszorg en het OT. Contact met de Algemeen Commandant in het OT komt 
moeilijk tot stand, hierdoor lukt het niet altijd om vanuit het team bevolkingszorg adviezen 
richting het OT te communiceren.

Verbeteraanpak:
 De VRK dient de oefenactiviteiten in de komende jaren meer te richten op de 

kwalitatieve taakuitvoering van de teams. De aandacht moet vooral gericht zijn op:
a) De interactie en de informatie-uitwisseling tussen de verschillende teams;
b) De positionering en rolvastheid van de teams;
c) De aansluiting en taakuitvoering van de teams bevolkingszorg

T.a.v. punt c) zijn in het Deelplan Bevolkingszorg beargumenteerd afspraken gemaakt die 
afwijken van de landelijke wet- en regelgeving. Hierbij gaat het in bijzonder om de rol 
van de Officier van Dienst - Bevolkingszorg (OvD-Bz) in het CoPI en die verantwoordelijk 
en gemandateerd is om namens de AC-Bz de bevolkingszorgprocessen aan te sturen. 
Bureau Bevolkingszorg ziet het belang in van datgene dat de Inspectie constateert in de 
Staat op dit punt en stelt dan ook voor om de rolverdeling tussen de OvD-Bz en de AC-Bz 
nader te specificeren op het gebied van informatie-uitwisseling, advisering en 
terugkoppeling in de eerstvolgende aanpassing van het Deelplan Bevolkingszorg, welke 
is gepland voor de eerste helft van 2017.

3.3Sturing en coördinatie
Toelichting score VRK: De taakverdeling tussen het CoPI en OT komt niet altijd tot stand. 
Uitgangspunt is dat OT sturing geeft aan de coördinatie van de rampenbestrijding. Aan deze 
taak komt het OT niet altijd toe. Het OT handelt voornamelijk reactief op verzoeken.

Verbeteraanpak:
 De VRK heeft de sturing en coördinatie van de rampenbestrijding meegenomen in de 

opleiding IM OT, Leiders OT en Leiders CoPI als theorie. Ook tijdens de gezamenlijke 
overleggen van de leiders OT/CoPI wordt dit thema met behulp van casuïstiek besproken. 
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 Voor de volledigheid wordt deze specifieke taak opgenomen in het Crisisplan VRK bij 
taken en bevoegdheden OT.  Verder zal bij oefeningen meer aandacht zijn voor de 
uitvoering van deze taakverdeling en wordt dit bij evaluaties gemonitord. 

3.4Informatiemanagement: besluitvorming gebaseerd op actueel beeld
Toelichting score VRK: Niet bij alle teams worden besluiten en adviezen gebaseerd op het 
actuele totaalbeeld. Regelmatig ontbreken bijvoorbeeld het benodigde aantal mensen en 
middelen.

Verbeteraanpak:
 Alle teams van de hoofdstructuur houden een eigen beeld bij in het LCMS. Het is een 

kolomverantwoordelijkheid om de netcentrische werkwijze goed te borgen. Ondanks dat 
meerdere recente incidenten laten zien dat gewerkt wordt en met een volledig, 
geverifieerd totaalbeeld in het netcentrische systeem, blijkt in de praktijk dat hier meer 
aandacht voor moet zijn. Tijdens oefeningen en incidenten is hier al aan dacht voor en er 
worden extra oefenactiviteiten aangeboden om hier verder op te kunnen ontwikkelen.  

 Om het proces informatiemanagement minder kwetsbaar te maken is het nodig om de 
beschikbaarheid van functionarissen die tot de kernbezetting behoren, te kunnen 
garanderen. Niet alle ‘kern’-functionarissen hebben hard piket. De toezichthouder werkt 
aan een voorstel om de beschikbaarheid beter te kunnen borgen.

3.5Vakbekwaamheid multi-functionarissen
Toelichting score VRK: De VRK beschikt over een functionarisvolgsysteem, maar de invulling 
is zeer beperkt.. De VRK heeft als doel om dit eind 2018 te realiseren.

Verbeteraanpak:
 Het VT heeft in 2015 als strategische doelstelling benoemd dat alle crisisfunctionarissen 

eind 2018 aantoonbaar moeten zijn opgeleid. Daarbij hebben zowel de KMar als de 
politie de intentie uitgesproken het functionarisvolgsysteem (het zgn. 
“veiligheidspaspoort”) hiervoor te willen gebruiken. 

 De VRK organiseert in 2017 een themasessie met alle toezichthouders (rood, wit, multi, 
oranje, blauw) om afspraken te maken over inzicht in en kwaliteitsbewaking op de 
vakbekwaamheid van de crisisfunctionarissen.

 De VRK gaat vanaf 2017 de methodiek Team Recource Management toepassen waardoor 
crisisteams kunnen ontwikkelen en evalueren op de diverse individuele skills gericht op  
samenwerken. Dit helpt leidinggevenden om ontwikkelpunten van de 
crisisfunctionarissen beter in beeld te krijgen. 

4. Ontwikkeling van ‘basis op orde’ naar ‘op niveau’

In aanvulling op de hiervoor genoemde verbeterpunten om de ‘basis op orde’ te krijgen, is 
het wenselijk dat de VRK zich blijft ontwikkelen. Om de punten met de score ‘basis op orde’ 
boven het gemiddelde niveau (‘op niveau’) te krijgen zou de VRK bij hun verdere 
ontwikkeling meer aandacht kunnen besteden aan de volgende punten:

1. Het versterken van de samenwerking met de gemeenten bij hun rol in de 
crisisorganisatie

2. Het beter in beeld brengen van de operationele prestaties
3. De meldkamer kan altijd tegelijkertijd met of aansluitend aan de hoofdstructuur de 

andere functionarissen alarmeren (zowel interne zoals AGS, als de externe zoals de 
liaison vitaal).

4. Taakuitvoering CaCo conform toetsingskader, door te laten zien dat de CaCo continu de 
drie elementen van zijn taakomschrijving goed uitvoert

5. Advisering aan het Beleidsteam optimaliseren
6. Het organiseren van betere afstemming met de netwerkpartners
7. Organiseren van een goede overdracht van acute fase naar nafase
8. Kwaliteitszorg meer op orde brengen
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9. Evalueren van incidenten optimaliseren.

De VRK zal bij de verdere ontwikkeling aandacht hebben voor de taakuitvoering door 
veiligheidsregio’s die beter scoren op bovenstaand punten. Op sommige punten is de VRK 
reeds aan de slag om verbeterslagen te maken. 

5. De regiobeelden van 2010, 2013 en 2016.

De regiobeelden en tussenrapportages zijn op een rij gezet over de periode 2010-2016. 
Geconcludeerd kan worden dat de veiligheidsregio in de afgelopen jaren een positieve 
ontwikkeling heeft doorgemaakt en in toenemende mate taakvolwassen is geworden. De 
inspectie onderschrijft dit in de Staat 2016. Op een aantal punten wordt terugkerend 
aandacht gevraagd en wordt onderstaand nader ingegaan.
1. Inhoudelijke samenhang planvorming; er is een (gedeeltelijke) inhoudelijke samenhang 

tussen de plannen.  
De nieuwe beleidscyclus 2019-2022 zal op basis van een geactualiseerd risicoprofiel 
starten en zowel inhoudelijk als procesmatig afgestemd zijn met de planvorming vanuit 
gemeenten en politie;

2. Tijdige alarmering en opkomst; Er vindt geen tijdige opkomst van verschillende 
functionarissen plaats
Alarmering en opkomst wordt continu gemonitord. Medio zomer 2017 wordt bezien of er 
gezien de resultaten vanuit recente incidenten het nodig dan wel wenselijk is een 
separate alarmerings- en opkomstoefening te organiseren.

3. Afwijkende samenstelling teams; Op een aantal onderdelen wijkt de regionale 
organisatie af van de wettelijke eisen
De regio Kennemerland wijkt bewust af op een aantal onderdelen. 
Naar aanleiding van het rapport “Bevolkingszorg op orde” van de commissie Bruijnooge 
en ervaringen uit de praktijk is in de Veiligheidsregio Kennemerland een andere visie op 
Bevolkingszorg ontwikkeld. De crisisorganisatie voor Bevolkingszorg is op basis van deze 
visie ingericht. Als gevolg hiervan wijkt het hoofdproces Bevolkingszorg en ook de 
hoofdstructuur op sommige punten af van het Besluit Veiligheidsregio’s. Gezien het 
bovenstaande wordt er in de Veiligheidsregio Kennemerland niet gewerkt met een lokaal 
Team Bevolkingszorg (TBZ).
Het Besluit Veiligheidsregio’s spreekt in artikel 2.1.3 over een team dat wordt geleid door 
één persoon, een informatiemanager heeft en één persoon die de voorlichting 
coördineert. De in onze regio ingerichte Back Office is niet naar de letter van de wet een 
team Bevolkingszorg, maar heeft wel hetzelfde doel, zijnde het aansturen van de 
processen Bevolkingszorg processen. Procedureel wijkt dit dan ook af van het Besluit 
veiligheidsregio’s, maar het resultaat is indachtig de wet– en regelgeving over inrichting 
van rampenbestrijding en crisisbeheersing

4. Informatiemanagement; actuele totaalbeeld (situatiebeeld) is niet volledig
De (regionale) werkwijze vanuit het IFV en de manier waarop deze in de landelijke 
opleiding aangeleerd wordt t.a.v. het opstellen van het totaalbeeld, wijkt af van de 
manier waarop het toetsingskader van de IVenJ dit vereist en bedoelt. Procedureel wijkt 
dit dan ook af van het Besluit veiligheidsregio’s, maar het resultaat is ook hier indachtig 
de wet– en regelgeving over inrichting van rampenbestrijding en crisisbeheersing.
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6. De aanbevelingen van de Inspectie, de benodigde aanpak en ambitieniveau 
VRK

Net als in de vorige Staat formuleert de Inspectie aanbevelingen. Voor de Staat 2013 
constateert de Inspectie dat de VRK deze grotendeels heeft opgevolgd. In de Staat 2016 
heeft de inspectie aanbevelingen geformuleerd voor alle veiligheidsregio’s. De 
aanbevelingen zijn grotendeels geborgd in de werkwijze van de VRK, daar waar het een 
verbetering is ten opzichte van de huidige situatie is deze opgenomen in de verbeteraanpak 
in deze notitie. 

De aanbevelingen uit het regiobeeld zullen worden vertaald in concrete verbetervoorstellen 
en opgenomen in de verbetercyclus VRK. Hiermee kan de VRK de kwaliteit van de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing verder verbeteren. Grotendeels sluiten de 
aanbevelingen aan op lopende trajecten en ontwikkelingen. 

De VRK heeft niet de ambitie op alle punten ‘op niveau’ te scoren, maar streeft minimaal 
naar ‘basis op orde’ op alle punten in 2019.

Tot slot
De minister heeft in zijn aanbiedingsbrief bij de Staat 2016 aangegeven in 2017 met een 
voorstel te komen om een breder en beter inzicht te verkrijgen in de prestaties die de 
veiligheidsregio’s leveren. Dit sluit aan bij de eerder genoemde wens om te komen tot een 
meer kwalitatief oordeel over de taakuitvoering van de Veiligheidsregio. 
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