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1. Doel agendering:

Beeldvorming (ter informatie)
Oordeelsvorming (ter bespreking)
Besluitvorming X

2. Probleem- / vraagstelling:
Bijgaand treft u ter besluitvorming aan de leerevaluatie COVID-19 over de periode 1 maart 
tot 1 juli 2020, uitgevoerd door Crisisplan. De leerevaluatie is op verzoek van het bestuur 
VRK en de crisisorganisatie uitgevoerd met het doel om leren van de eerste periode 
(1 maart-1 juli 2020) en lessen te formuleren voor de komende periode. 

3. Voorstel / te nemen besluit:
1. De leerevaluatie vast te stellen

4.  Achtergrondinformatie:
Op verzoek van het bestuur en de (crisis)organisatie is de periode maart 2020 – juni 2020 
intern geëvalueerd. De datum van 1 juli werd daarbij als een goed moment gezien, omdat 
op die datum de meeste op dat moment geldende maatregelen vervielen.

De leerevaluatie was bedoeld om:
1. Lessen te formuleren voor toekomstige crises en/of een potentiële tweede coronagolf;
2. De lessen - middels twee feedbackbijeenkomsten voor betrokken medewerkers en 

vertegenwoordigers namens de ketenpartners binnen de VRK - te delen en aanvullende 
leerervaringen op te halen;

3. Conclusies te kunnen delen met zowel andere Veiligheidsregio’s als met het Rijk, om zo 
samen te leren van de afgelopen periode.

Deze leerevaluatie is niet bedoeld als de formele verantwoording zoals bedoeld in art 39 
WvR, maar kan door burgemeesters wel worden gedeeld met gemeenteraden.

De lessen zijn gebaseerd op bestudeerde documenten zoals tussentijdse gehouden 
evaluaties, verslagen, plannen en interviews met achttien directbetrokkenen. De 
respondenten waren allemaal lid van het ROT of RBT van de VRK of anderszins nauw 
betrokken (in een ondersteunende rol) bij de crisisrespons van de VRK. De lessons learned 
zijn 8 oktober jl middels een webinar binnen de VRK gedeeld en aangescherpt.

Onderstaand treft u de belangrijkste constateringen en lessen aan van de Veiligheidsregio 
Kennemerland. 

Constateringen:
 Gedegen voorbereiding op de uitbraak van infectieziekten
 Goede samenwerking van de acute en niet-acute zorg in de koude en warme fase
 VRK-medewerkers en -organisaties beschikken over een adaptief vermogen om de 

atypische crisis te managen
 De bestuurlijke informatievoorziening werkte intern en richting het nationaal niveau 

goed
 De bestuurlijke taakverdeling was helder en zorgvuldig
 De crisiscommunicatie en het functioneren van het CCT waren adequaat

Lessen op hoofdlijnen:
 Periodiek herijken van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 Tijdige overdracht en aflossing
 Bredere toepassing van de huidige crisisorganisatie
 Aandacht voor implementatie van het intergemeentelijk crisisteam
 Aandacht voor klinische les 
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 Het verder stroomlijnen van de informatiestructuur
 Tijdige regionale scenario-ontwikkeling
 Borgen van communicatieproducten die zijn ontwikkeld tijdens deze crisis
 Aandacht voor maatschappelijke weerbaarheid en onrust.
 Versterken van het trainings- en oefenbeleid t.a.v. meer sluimerende – en 

regiogrensoverschrijdende crises

5. Vervolgaanpak
De lessen van de evaluatie worden gedeeld in de VRK en extern gedeeld met andere 
veiligheidsregio’s, om zo ook in Nederland met elkaar te leren van de ervaringen in deze 
crisis. 
NB Op 24 november 2020 organiseerde het lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut 
Fysieke Veiligheid (IFV) leertafels rondom de coronacrisis. Daarnaast organiseerde de VRK 
op 26 november 2020 een tweede lessons learned bijeenkomst, waarbij de focus ligt op het 
delen van inzichten in de tweede golf en het ophalen bij deelnemers van de 
crisisorganisatie en gemeenten van wat zij nodig hebben om dergelijke crises (en volgende 
golven) goed te kunnen beheersen.
Met instemming van het DB is de input uit de evaluatie in deze twee sessies al gedeeld. 

6. Bijlage(n):

1. Leerevaluatie COVID-19 
2. Lessons Learned COVID-19 VRK (samenvatting voor externe verspreiding)

7. Besluit:
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