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Het instituut in een veranderende context  

Het algemeen bestuur IFV heeft in zijn vergadering van 14 december 2018 aan het dagelijks 

bestuur gevraagd enkele scenario’s voor te leggen over de toekomst van het IFV. Het DB 

IFV heeft deze opdracht opgepakt in nauwe samenwerking met de directie IFV. Het DB stelt 

de beweging voor van een multidisciplinair kennis- en ondersteuningsinstituut voor de 

veiligheidsregio’s, naar een integraal en gezaghebbend publiek kennisinstituut voor risico- 

en crisisbeheersing, voor de veiligheidsregio’s, vitale partners, crisispartners en 

Rijksoverheid. Om het IFV in staat te stellen inhoudelijke focus aan te brengen op risico- en 

crisisbeheersing voor een bredere doelgroep dan alleen de veiligheidsregio’s, zullen hiervoor 

keuzes gemaakt moeten worden in het taken en dienstenpakket van het IFV. Het DB zal het 

gesprek met veiligheidsregio’s, het ministerie van Justitie en Veiligheid en Brandweer 

Nederland faciliteren om te bepalen welke servicetaken op een andere manier 

georganiseerd moeten worden.  

 

Het DB realiseert zich dat het proces van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s nog 

opgestart moet worden; de start is voorzien rond de zomer van 2019. Het is volstrekt helder 

dat de evaluatiecommissie alle ruimte moet hebben om zelfstandig en objectief die evaluatie 

uit te voeren en tot een advies te komen. Het is voor het DB ook helder dat de uitkomst van 

die evaluatiecommissie van belang is voor de richting van het IFV. Het DB realiseert zich 

tenslotte dat het niet wenselijk is om de richting van het IFV geïsoleerd van het totale stelstel 

van veiligheidsregio’s te bepalen.  

Tegelijk is het DB van mening dat het nodig is om reeds nu al na te denken over de richting 

van het IFV en, waar mogelijk binnen de huidige wet, veranderingen aan te brengen. De 

urgentie die gevoeld wordt noopt ons hiertoe. Het DB doet in voorliggende notitie echter 

geen uitspraken over of voorstellen voor concrete oplossingen, maar beschrijft de gewenste 

richting. 
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Uitgangspunten 

Voor het opstellen van deze richting heeft het DB enkele uitgangspunten gehanteerd: 

> De maatschappelijke opgaven op het terrein van risico- en crisisbeheersing zijn 

alleen op te lossen door een integrale benadering, en door kennis en kunde met 

elkaar te verbinden (zie ook de Nationale Veiligheidsstrategie van het ministerie van 

JenV en het rapport ‘Verbinding van werelden’ van het IFV i.o.v. de RDVR); 

> Er is een toenemende behoefte waarneembaar bij cruciale spelers in het 

veiligheidsdomein, waaronder de veiligheidsregio’s en hun crisispartners, om waar 

mogelijk risico- en crisisbeheersing te organiseren op nationaal niveau en daarbij 

ook gesprekspartner te zijn. Hier ligt een belangrijk raakvlak met de rol en positie 

van het Veiligheidsberaad; 

> De aankomende evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s biedt een natuurlijk moment 

om een herpositionering van het IFV een plaats te geven in de wet, in samenhang 

met de scope en positie van de veiligheidsregio’s en met als adagium ‘behoud het 

goede’ 

 

Deze uitgangspunten worden onderstaand verder toegelicht. De vraag aan het AB is om 

deze richting nader te laten verkennen en uit te werken door het DB. 

 

Urgentie: externe ontwikkelingen 

Dynamische en onvoorspelbare risico’s 

De klassieke rampenbestrijding is afgelopen jaren, met de regionalisering van de brandweer 

en de vorming van de veiligheidsregio’s, op orde gebracht. Tegelijk is er vanaf het begin van 

deze eeuw een verbreding te zien van rampen naar crises. Dit kwam tot uiting in 

calamiteiten en crises die zich voordeden en grote consequenties hadden voor onze 

samenleving, zoals de terroristische aanslagen in de VS en Europa, verschillende dreigende 

epidemieën (SARS, Ebola) en dierziekten (q-koorts, MKZ, varkenspest, vogelgriep). Deze 

gebeurtenissen maakten dat niet zozeer rampenbestrijding maar crisisbeheersing het 

centrale begrip werd. Meer recent is er – zoals ook het AB IFV in zijn vergadering van 14 

december 2018 heeft benoemd – een toename zichtbaar van dynamische, onvoorspelbare 

risico’s en maatschappelijke vraagstukken, zoals internationale veiligheidsvraagstukken, 

klimaatverandering, digitalisering en demografische ontwikkelingen. Deze risico’s kunnen 

leiden tot bijvoorbeeld terroristische aanslagen, cybercrime, ontploffingen in industriële 

installaties, overstromingen en stroomuitval, maatschappelijke onrust en raken aan de vitale 

belangen van Nederland. De Nationale Veiligheidsstrategie (NVS) spreekt in vergelijkbare 

bewoordingen over dergelijke crises. 

 

De opgaven van de veiligheidsregio’s in dit geheel liggen op het terrein van risico- en 

crisisbeheersing in het (fysieke) veiligheidsdomein. Deze opgave overstijgt de 4 kolommen 

van de veiligheidsregio en vereist een meer integrale benadering, zoals ook duidelijk blijkt uit 

de NVS. Het IFV als kennisinstituut is bij uitstek geschikt om de veiligheidsregio’s en hun 

crisispartners, de vitale partners en de Rijksoverheid hierbij te ondersteunen, door te 

signaleren, te onderzoeken, te voorspellen en te adviseren. Als verbindende schakel tussen 

wetenschap en praktijk kan het IFV-kennis en kunde met elkaar verbinden. 

 

Integraal en bovenregionaal 

Bovengenoemde dynamische, onvoorspelbare risico’s en maatschappelijke vraagstukken 

zijn complex en vragen om een integrale benadering. Niet de organisatie staat centraal, 
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maar het voorliggende issue. Voor het IFV betekent dit dat zij zich sterker moet bewegen in 

een netwerkomgeving en zich moet richten op alliantievorming. Ten aanzien van de risico- 

en crisisbeheersing is in het veiligheidsdomein een niche ontstaan: er is geen 

overheidsinstantie die een overkoepelende kennis- en beleidsondersteunende functie biedt 

en partijen op dit vlak verbindt. Verschillende organisaties vullen slechts een stukje in. Zo 

kijkt de Onderzoeksraad voor Veiligheid vooral naar die situaties waarbij burgers voor hun 

veiligheid afhankelijk zijn van de overheid, bedrijven of instellingen. Kenniscentra zoals 

CROW1 en bijvoorbeeld de stuurgroep SMWO2 kijken naar een specifiek onderdeel van 

respectievelijk risico- en crisisbeheersing. Ook de Rijksoverheid wordt in zekere zin beperkt 

door zijn sectorale indeling.  

 

Het IFV is als gezaghebbend en objectief kennisinstituut vanuit zijn wettelijke taak toegerust 

om deze overkoepelende kennis- en beleidsfunctie te bieden en daarmee partijen in het 

veiligheidsdomein te verbinden, op zowel het landelijke als het (boven)regionale niveau . Het 

IFV biedt vanuit zijn positie kennis en handelingsperspectief voor zowel bestuurders als 

professionals van zowel de veiligheidsregio’s als de vitale en crisispartners en de 

Rijksoverheid. 

 

Urgentie: Interne ontwikkelingen 

Het DB constateert, naast bovenstaande externe ontwikkelingen, een aantal zaken in het 

IFV die de noodzaak van een aanscherping van de koers duidelijk maken:. 

 

> Belangenbehartiging branches: Brandweer Nederland oriënteert zich op haar 

toekomst met een bijbehorende organisatievorm, ook binnen het domein van 

Veiligheidsregio’s is onder druk van o.a. de WNRA een toenemende behoefte om 

zich als branche te organiseren. Deze branche activiteiten met een bijbehorend 

belang verhouden zich niet met een objectief instituut. Immers, uitkomsten van 

onderzoeken staan soms op gespannen voet met de belangen van branches. Dit 

tast de objectiviteit van het instituut aan en leidt tot ethische risico’s. 

 

> Huidige bestuursvorm: de huidige bestuursvorm is een kritische factor in relatie tot 

de objectiviteit van het instituut, 

 

> Gevoeld eigenaarschap door veiligheidsregio’s: In de huidige memorie van 

toelichting staat dat het IFV van en voor de veiligheidsregio’s is, wat tot uiting komt 

in directe en indirecte beïnvloeding van veiligheidsregio’s op de wijze van uitvoering 

en rechtstreeks aansturen van personeel. 

 

> Vraagarticulatie veiligheidsregio’s: Enerzijds heeft de gemiddelde collectieve 

vraagarticulatie een doorlooptijd van twee jaar en wordt er (door de variëteit) zelden 

daadwerkelijk gekomen tot een collectieve opdracht van 25 regio’s. Anderzijds is er 

een afname zichtbaar van collectieve opdrachten door de nieuwe werkwijze van het 

Veiligheidsberaad 

 

> Onafhankelijk onderzoek: Voor de ontwikkeling van kennis en kunde op het gebied 

van risico- en crisisbeheersing is het van belang dat het kennisinstituut zowel vraag 

                                                      

 
1 Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de 

Verkeerstechniek 
2 Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen 
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gestuurd onderzoek kan doen, als op eigen gezag.  

 

> Financieringsstructuur: De huidige financieringsstructuur kent in ieder geval twee 

belemmerende factoren. In de eerste plaats kent artikel 68 een ‘leveringsplicht’ door 

het IFV, maar geen ‘afnameplicht’ door de veiligheidsregio’s. In de tweede plaats 

maakt de formulering van artikel 69 en 70 het IFV afhankelijk van de gunfactor van 

de veiligheidsregio’s en andere crisispartners. Dit, in combinatie met wat hierboven 

is vermeld over de vraagarticulatie (een, vanwege deze complexe 

financieringsstructuur, tijdrovend proces binnen het IFV om voortdurend 

verantwoording af te leggen over geld, capaciteit en inhoud) en het doen van 

onafhankelijk onderzoek, maakt het IFV kwetsbaar als het gaat om het groeien naar 

hét kennisinstituut voor risico- en crisisbeheersing in Nederland. 

Herpositionering naar gezaghebbend kennisinstituut 

Behoud van relevantie 

Het ontstaan van de veiligheidsregio’s in 2010 en de oprichting van het IFV in 2013 was 

gerelateerd aan de maatschappelijke en politieke behoefte om te komen tot betere 

samenwerking tussen de hulpdiensten (multidisciplinaire aanpak) en tot landelijke 

uniformering en kwaliteitsborging. Hieraan ten grondslag lagen de grote incidenten die ons 

land hadden getroffen: de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam. De 

cafébrand leidde ook tot de behoefte aan meer eenduidige bestuurlijke aansturing, die tot 

uiting kwam in de stap van territoriale naar bestuurlijke congruentie. Voor het instituut leidde 

deze behoefte van samenwerking en uniformering door verschillende fusies stapsgewijs tot 

één instituut voor fysieke veiligheid, waarbij synergie het sleutelwoord is (zie figuur 1). 

Inmiddels is hiermee de basis van de risico- en crisisbeheersing op orde gebracht, onder 

meer door een beweging van een kolomgerichte aanpak naar een multidisciplinaire aanpak, 

met werkbare en actuele rampenplannen en draaiboeken. 

 

 

Fig. 1 – Ontstaan van het IFV 
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Met de voorgestelde koers naar een kennisinstituut op het gebied van risico- en 

crisisbeheersing wordt die beweging ingezet, en wederom gerelateerd aan de actuele 

maatschappelijke opgaven en qua proces gerelateerd aan de wetsevaluatie. Het instituut 

blijft hiermee relevant en gezaghebbend. 

 

Herpositionering 

Op basis van het voorgaande is de koers nu als volgt geformuleerd: 

 

 

Toelichting 

Een integraal en gezaghebbend publiek kennisinstituut voor risico- en crisisbeheersing in het 

(fysieke) veiligheidsdomein vraagt om objectiviteit en onafhankelijkheid, zowel in de 

aansturing als financieel. Die objectiviteit en afhankelijkheid zijn er onvoldoende met de 

huidige governance en hybride financieringsstructuur van het kennisinstituut. Ook is 

verbreding van de focus op de doelgroep nodig, omdat risico- en crisisbeheersing in 

toenemende mate om een integrale aanpak vragen. Er is daarnaast een trend 

waarneembaar naar verbreding van het domein van de veiligheidsregio van alleen fysieke 

veiligheid naar bijvoorbeeld sociale veiligheid, ook wel: zorg en veiligheid genoemd. Om het 

IFV in staat te stellen inhoudelijke focus aan te brengen op risico- en crisisbeheersing voor 

een bredere doelgroep dan alleen de veiligheidsregio’s, kan het nodig zijn om specifieke 

servicetaken die betrekking hebben op de bedrijfsvoering van veiligheidsregio’s en taken 

waarbij de invloed en regie van veiligheidsregio’s en de daarin vertegenwoordigde 

hulpdiensten maximaal moet zijn, onafhankelijk te organiseren van het kennisinstituut.  

 

Toegevoegde waarde 

De toegevoegde waarde van een integraal en gezaghebbend publiek kennisinstituut voor 

risico- en crisisbeheersing in het fysieke veiligheidsdomein komt tot uiting in: 

 

> Ontwikkeling van crisisbeheersing als professie 

 

> Eenduidig organiseren: het centraal bundelen van kennis en kunde die nodig is om 

in te kunnen spelen op de dynamische, onvoorspelbare risico’s en maatschappelijke 

vraagstukken binnen het veiligheidsdomein. 

 

> Samenwerking stimuleren: het verbinden van veiligheidsregio’s, vitale en 

crisispartners en Rijksoverheid op dit vlak, en daarmee ook voorzien in de behoefte 

en noodzaak van alliantievorming. 

 

> Krachtig adviseren: het bieden van inzicht en handelingsperspectief voor zowel 

professionals (waaronder de hulpdiensten) als bestuurders (zowel lokaal, regionaal 

als nationaal). 

 

Om in te kunnen spelen op de huidige maatschappelijke vraagstukken op het gebied van fysieke 

veiligheid, maakt het IFV de beweging van een multidisciplinair kennis- en ondersteuningsinstituut 

voor de veiligheidsregio’s, naar een integraal en gezaghebbend publiek kennisinstituut voor risico- en 

crisisbeheersing, voor de veiligheidsregio’s, vitale partners, crisispartners en Rijksoverheid. Zo 

draagt het instituut bij aan een veiliger en weerbaarder Nederland, nu en in de toekomst.  
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Richting een kennisdeel en een servicedeel? 

Voorstel is uit te werken of en welke activiteiten van het IFV kunnen worden ingedeeld in een 

kennisdeel en een servicedeel, waarbij synergie tussen de delen geborgd moet zijn en de 

mogelijkheid van samenwerking tussen beide delen behouden moet blijven. 

 

Kennis 

De kennistaken hebben in toenemende mate betrekking op dynamische, onvoorspelbare 

risico’s en maatschappelijke vraagstukken in het kader van de nationale veiligheid. Hierin 

spelen naast de veiligheidsregio’s ook vitale partners, crisispartners en de Rijksoverheid een 

rol. Het IFV als kennisdeel voert onderzoek uit, ontwikkelt les- en leerstof, geeft 

beleidsmatige en bestuurlijke adviezen, stelt gevalideerde data beschikbaar voor landelijke 

toepassing, biedt handelingsperspectief (o.a. met handreikingen en protocollen), ontwikkelt 

publieksinformatie, etc. Daarnaast accrediteert het instituut ook onderwijsinstellingen op het 

gebied van risico- en crisisbeheersing en binnen het domein van de veiligheidsregio’s en is 

het verantwoordelijk voor de examinering.  

 

Service 

Een servicedeel of – organisatie kan onder meer op basis van behoefte de bedrijfsvoering 

voor de veiligheidsregio’s ondersteunen, zodat de regio’s zich nadrukkelijker kunnen richten 

op hun core business. Het DB organiseert het gesprek tussen het IFV en het veld, i.c. de 

veiligheidsregio’s, om te kunnen bepalen om welke taken het gaat, waar zoals benoemd, 

invloed en sturing van het veld maximaal moet zijn en waar niet, en hoe dit vorm te geven in 

een governance structuur die recht doet aan wensen, behoeften maar ook aan duidelijk 

onderscheiden verantwoordelijkheden.  

 

Te verkennen thema’s  

De volgende thema’s dienen meegenomen te worden in een nadere verkenning  

> Eigenaarschap in relatie tot stelselverantwoordelijkheid minister: hoe past deze 

beweging in het stelsel van veiligheidsregio’s met als ordeningsprincipe enerzijds 

‘verlengd lokaal bestuur’ en anderzijds de stelselverantwoordelijkheid van de 

minister van Justitie en Veiligheid?  

> (Politieke) risico’s en verantwoordelijkheid: wat betekent deze beweging naar een 

integraal publiek kennisinstituut voor de doelstellingen op het gebied van kwaliteits- 

en prestatienormen en de professionalisering van de crisisbeheersing in relatie tot 

het politiek, bestuurlijk en organisatorisch meest adequate 

verantwoordelijkheidsniveau. 

> Opdrachtgeverschap 

> Behoud kennis- en informatiecirkel: de verbinding tussen kennis en kunde 

> Inhoudelijke focus: de beweging van rampenbestrijding naar crisisbeheersing 

> Financiering 

> Onderscheidend 

> Synergie 

 


