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Concept-opdracht evaluatie crisis COVID-19

Aanleiding
De voorzitter van de Veiligheidsregio is verplicht om na afloop van een ramp of crisis (Grip 4) 
schriftelijk verslag uit te brengen aan de raden van de getroffen gemeenten over het verloop van de 
gebeurtenissen en de besluiten die zijn genomen. Aangezien het nog onbekend is wanneer de 
situatie zich zo wijzigt dat Grip 4 losgelaten kan worden, en er wel behoefte bestaat om de omgeving 
te informeren over de aanpak tot nu toe, is een tussentijds verslag opgemaakt dat de periode 
omspant van het begin van de crisis tot 1 juni 2020. 

Daarnaast bestaat de behoefte bij het bestuur en bij de (crisis)organisatie om op niet te lange termijn 
de periode van maart 2020 – juni 2020 intern te evalueren. De datum van 1 juli wordt daarbij als een 
goed moment gezien, omdat op die datum de meeste maatregelen vervallen, waardoor er voor de 
voorzitter,  burgemeesters, hulpverleningsdiensten e.a. meer rust en ruimte gaat komen. 

Bedoeling 
De bedoeling van deze evaluatie is daar als Veiligheidsregio (in het bijzonder de crisisorganisatie en 
de GGD) en aangesloten gemeenten van te leren, liefst zo concreet mogelijk, op de gebieden waar de 
betrokkenen bij de crisisorganisatie in Kennemerland ook invloed op hebben. 
Om dat te kunnen doen zijn openheid vanuit onderling vertrouwen en de afspraak dat de evaluatie 
niet gebruikt wordt om ‘af te rekenen’ voorwaarden. Dat neemt niet weg dat ook de samenleving, te 
beginnen bij gemeenteraden, geïnformeerd dienen worden over conclusies, aanbevelingen en 
voorgenomen verbeteringen. 

Bovendien kan de informatie over de conclusies van de evaluatie ook gedeeld worden met het Rijk 
en met andere regio’s, om zo ook in Nederland met elkaar te leren van de ervaringen in deze crisis. 

Keuze 
De doelstellingen: met elkaar leren, en de leerpunten ook delen op een wijze die recht doet aan de 
democratie, zijn gediend met een onafhankelijke evaluatie. 

Voor de keuze van een uitvoerder wordt voorgesteld een keuze te maken uit de enkele bureaus in 
Nederland die voldoende kennis hebben van crisisbeheersing. Daarbij wordt voorgesteld het COT uit 
te sluiten, omdat het COT al betrokken is bij de crisisorganisatie in de Veiligheidsregio Kennemerland 
en in het proces bestuur en organisatie van reflectie en advies heeft gediend.



Hoofdvragen
1. Waren de GGD en crisisorganisatie, gezien hun rollen, in voldoende mate voorbereid op deze 

crisis? (referentiekader is de wetgeving, de brancheopvattingen en de maatschappelijke 
verwachting)

2. Hebben de GGD en de crisisorganisatie conform haar planvorming gewerkt en waar was 
aanvulling op nodig? Wat was de rol van de koude organisatie en wat valt te leren over de 
relatie tussen de warme en koude organisatie.

3. Was de aansluiting tussen de functionele (gezondheidszorg) en algemene kolom 
(crisisbeheersing) en de aansluiting tussen de regio en het land (VB, RCDV, LOT-C) adequaat?

4. Was de informatievoorziening op orde (zowel binnen de crisisorganisatie als daarbuiten en 
de bestuurlijke informatievoorziening)?

5. Was de bestuurlijke taakverdeling (vz, bgm’s, OM) helder?
6. Waren (de deelnemers) het BT en OT rolvast en passend bij deze crisis?
7. Was de crisiscommunicatie adequaat?
8. Wat was de betekenis van de lengte en de aard van de crisis voor de crisisorganisatie?
9. Welke betekenis werd gegeven aan maatschappelijke weerbaarheid en maatschappelijke 

onrust en tot welke conclusies leidt dat voor de crisisorganisatie.

Concrete voorwaarden
 Oplevering evaluatie: 15 augustus 2020
 Product op te leveren in de vorm van twee à drie bijeenkomsten van betrokken bij de crisis 

covid-19 (bestuurlijk en ambtelijk) teneinde leerpunten met elkaar vast te stellen en afspraken te 
maken over de verwerking van de punten

 In vervolg op de bijeenkomsten het leveren van een korte rapportage ten behoeve van externe 
communicatie over de leerpunten voor de Veiligheidsregio Kennemerland


