
 

 

 

 

Jaarverslag 2021 
 

  



Managementsamenvatting 

Uitdagingen en verrassingen in het tweede jaar coronapandemie 
Het jaar 2021 was in veel opzichten een uitdagend, maar ook verrassend jaar. Daar waar we ons in de loop van 

2021 uit de coronapandemie dachten te vaccineren, was de werkelijkheid weerbarstiger. Voor de kolom 

bevolkingszorg, inclusief het proces crisiscommunicatie, zat de verrassing in andere aspecten. We kregen te 

maken met inzetten waarbij er een fors beslag werd gelegd op zowel de bureauorganisatie als de 

intergemeentelijke crisisorganisatie. Vooral in de tweede helft van het jaar volgden deze elkaar in stevig tempo 

op en moesten alle zeilen bijgezet worden om het te bolwerken. We hebben weer veel meegemaakt, geleerd en 

ook verbeterpunten geconstateerd. De eind 2020 verschenen Evaluatie Wet veiligheidsregio’s heeft vooral 

vanuit de landelijke samenwerking veel invloed gehad op de agenda’s en projecten die ervan uit ontwikkeld 

werden. 2021 is afgesloten met gemengde gevoelens, omdat er enerzijds mooie resultaten zijn neergezet en 

anderzijds ook zaken speelden die fors impact hadden op de (crisis)organisatie. De beperkt beschikbare 

capaciteit heeft veel creativiteit en uithoudingsvermogen gevergd.   

 

De voornaamste hoogtepunten uit 2021 

 Herstructurering van de backofficefunctie (van 5 backoffices naar 2 RCC’s)  

 Vakinhoudelijke doorontwikkeling crisiscommunicatie  

 Verstevigen inhoudelijke verbinding tussen reguliere functie bij gemeente en neventaak als 

functionaris crisiscommunicatie bij Bevolkingszorg.  

 Verbeteren informatiepositie Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) zowel landelijk 

(ontwikkelagenda) als regionaal (aansluiting op C2000) 

 Benoeming bestuurlijk portefeuillehouder Bevolkingszorg vanuit AB VRK  

 

De voornaamste aandachtspunten uit 2021 

 Continuïteit en bijstandsafspraken tussen gemeenten 

 Organisatiecapaciteit, werkvoorraad en werkdruk bij Bureau Bevolkingszorg 

 Vakbekwaam worden en blijven in coronatijd 

 

Het financieel resultaat van 2021 

Het resultaat Bevolkingszorg is over het boekjaar 2021 uitgekomen op € 12.046 negatief.  

De jaarrekening 2021 ziet er als volgt uit:  

      Begroting Realisatie 

Salarissen (piketvergoedingen)   € 442.500   € 450.218 

Kosten opleiden en oefenen     € 55.200    € 31.397 

Bijkomende personeelslasten     € 6.700    € 1.937   

Inhuur derden (o.a. vervanging)   € 14.000   € 27.023     

Kapitaallasten     € 9.500    € 9.514        

Onderhoud     € 1.200  € 0   

Verzekering en belasting    € 1.100    € 1.016 

Energie en brandstof    € 1.600    € 1.500 

Automatisering en telecommunicatie   € 22.000   € 11.099   

Advies      € 17.400   € 53.234  

Overige kosten      € 47.200   € 43.508   

       € 618.400  € 630.446 

 

 

Het jaarverslag 2021 van Bevolkingszorg Kennemerland is op 4 maart 2022 vastgesteld door het Overleg 

Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC).  
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Voorwoord 

Het jaar 2021 was in veel opzichten een uitdagend, maar ook verrassend jaar. Daar waar we ons in de loop van 

2021 uit de coronapandemie dachten te vaccineren, was de werkelijkheid weerbarstiger. Voor de kolom 

bevolkingszorg, inclusief het proces crisiscommunicatie, zat de verrassing in andere aspecten. We kregen te 

maken met inzetten waarbij er een fors beslag werd gelegd op zowel de bureauorganisatie als de 

intergemeentelijke crisisorganisatie. Vooral in de tweede helft van het jaar volgden deze elkaar in stevig tempo 

op en moesten alle zeilen bijgezet worden om het te bolwerken. We hebben weer veel meegemaakt, geleerd en 

ook verbeterpunten geconstateerd. De eind 2020 verschenen Evaluatie Wet veiligheidsregio’s heeft vooral 

vanuit de landelijke samenwerking veel invloed gehad op de agenda’s en projecten die ervan uit ontwikkeld 

werden. 2021 is afgesloten met gemengde gevoelens, omdat er enerzijds mooie resultaten zijn neergezet en 

anderzijds ook zaken speelden die fors impact hadden op de (crisis)organisatie. De beperkt beschikbare 

capaciteit heeft veel creativiteit en uithoudingsvermogen gevergd 

 

Vooral inzetten buiten de GRIP-structuur hebben ons afgelopen jaar beziggehouden. Daarnaast zijn er in 2021 

opvallend veel beleidsontwikkelingen ingezet en grote projecten opgestart.   Ook was er een flinke inhaalslag 

t.a.v. Opleiden, Trainen en Oefenen aangezien dat in 2020 grotendeels stil had gelegen én lagen er de nodige 

uitdagingen rondom het hybride werken (digitaal/ fysiek).     

 

Het Jaarverslag 2021 gaat primair over de reguliere werkzaamheden van (Bureau) Bevolkingszorg 

Kennemerland en de inzetten van de crisisorganisatie. Het is een relatief uitgebreid document, maar dat is een 

bewuste keuze. Het is naast een verantwoording op de programmadoelen en budget, ook een inzicht in de 

ontwikkelingen en vordering binnen de kolom bevolkingszorg waartoe ook het domein crisiscommunicatie 

behoort. Het dient naast de bestuurlijke verantwoording, ook als naslagwerk.   

 

Als het lezen van dit jaarverslag aanleiding geeft tot een reactie, dan staan wij daar uiteraard altijd voor open: 

bevolkingszorg@vrk.nl.   

 

Namens Bureau Bevolkingszorg, 

 

Bas Koppes 

Coördinator Bureau Bevolkingszorg 
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1 Bevolkingszorg Kennemerland 

Bij een crisis of ramp komen de brandweer, geneeskundige hulpdienst, politie en gemeente direct in actie om 

mensen en dieren te helpen en schade te voorkomen of te beperken. De gemeente is betrokken bij bijvoorbeeld 

publieksvoorlichting, het informeren van naasten en de opvang van getroffenen. Deze taken worden uitgevoerd 

onder de noemer ‘Bevolkingszorg’.  

Intergemeentelijke crisisorganisatie: de oranje kolom 

De gemeenten in Kennemerland treden sinds 2011 samen op bij een groot incident, ramp of crisis en 

ondersteunen zo de getroffen lokale gemeente(n). Deze samenwerking op het gebied van bevolkingszorg kreeg 

in 2014 gestalte als intergemeentelijke crisisorganisatie. Deze crisisorganisatie wordt ook wel de ‘oranje kolom’ 

genoemd, naast rood (brandweer), blauw (politie) en wit (GHOR). Om een adequate inzet van bevolkingszorg 

waar te maken, bestaan er diverse crisisfuncties. Deze crisisfuncties worden als vrijwillige, maar niet 

vrijblijvende neventaak ingevuld door ambtenaren uit de gemeenten van de veiligheidsregio Kennemerland, 

omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied & IJmond en enkele werknemers van de Veiligheidsregio 

Kennemerland, waaronder de 5 adviseurs van Bureau Bevolkingszorg. 

Bureau Bevolkingszorg 

Het bureau biedt ondersteuning aan de gemeenten bij de voorbereiding op rampen en crises. Bureau 

Bevolkingszorg is sinds september 2016 gehuisvest bij de Veiligheidsregio Kennemerland en verantwoordelijk 

voor onder andere beleidsadvisering, opleiding, opzetten en uitvoeren van oefeningen en het maken van 

afspraken met partners over de taakverdeling tijdens een ramp of crisis. Bureau Bevolkingszorg bestaat uit een 

vijftal vaste adviseurs en, een naar rato bijdrage van, de adviseurs openbare orde en veiligheid die zich bij de 

gemeenten in onze veiligheidsregio bezighouden met crisisbeheersing.  

Missie en visie  

Samen met de regionale werkgroepen Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie is gewerkt aan de doelstellingen, 

het maatschappelijk effect en de daaraan gekoppelde missie en visie van Bevolkingszorg Kennemerland en het 

Bureau Bevolkingszorg.   

 

 

Missie Bevolkingszorg Kennemerland 

 

Bevolkingszorg Kennemerland gaat uit van de zelfredzaamheid en veerkracht van de bevolking bij rampen 

en crises. We richten ons in eerste instantie op de niet- en verminderd zelfredzamen, maar verlenen actieve 

zorg aan iedereen die dat nodig heeft. We zorgen voor een efficiënt en effectief georganiseerde 

bevolkingszorg en zoeken daarbij de meest passende vorm van samenwerking. Dit kan gemeentelijk, 

regionaal, interregionaal of landelijk zijn. We zijn een professioneel georganiseerde crisisorganisatie en 

sluiten aan bij het organisatieniveau van onze crisispartners, zoals de Brandweer, Politie, GGD en de 

GHOR. 

 

 

Wij zijn Bevolkingszorg Kennemerland. Wij… 

 zijn de regionaal georganiseerde dienstverlener van gemeentelijke taken op het gebied van 

rampenbestrijding en crisisbeheersing.  

 zijn gemeenteambtenaren met een nevenfunctie en zijn professioneel georganiseerd.  

 werken samen met netwerk- en ketenpartners voor, tijdens en na rampen en crises.  

 zorgen voor een op de samenleving aangesloten bevolkingszorg en doen dat op een realistische en 

eigentijdse wijze.  

 helpen de getroffen gemeente in de acute fase bij een ramp of crisis en dragen de 

verantwoordelijkheid voor de nafase over zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.  
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1.1 Overlegorganen Bevolkingszorg Kennemerland 
Bevolkingszorg Kennemerland heeft naast de organisatie van Bureau Bevolkingszorg nog de beschikking over 

een drietal gremia voor advies en besluitvorming. Dit zijn:  

- Het Overleg Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC) 

- De Werkgroep Bevolkingszorg (WBz) 

- De Werkgroep Crisiscommunicatie (WCc) 

 

Daarnaast is er een werkgroep (BOOK3.0), bestaande uit AOV’ers crisisbeheersing samen met Bureau 

Bevolkingszorg. Dit is de bevolkingszorg ‘denktank’ die op strategische, tactisch en operationeel niveau de 

bevolkingszorg-processen benaderd. De werkgroep wilde in 2020 het herstructureren van de backoffice en de 

stafsectie bevolkingszorg doorvoeren, maar heeft door de coronacrisis de werkzaamheden moeten staken. In 

2021 is dit project, ondanks de voortdurende dynamiek, wél opgepakt en succesvol afgerond. Daarmee kon de 

nieuwe organisatie met ingang van 3 januari 2022 van start.  

Overleg Gemeentesecretaris Crisisbeheersing  

Het Overleg Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC) is in 2021 vier keer bijeengekomen voor de 

reguliere zaken en één keer in verband met de intergemeentelijke coördinatie van de noodopvang van 

asielzoekers in Haarlemmermeer. Het OGC heeft afscheid genomen van Carel Brugman (Haarlemmermeer) en 

Jolanda Kroon (Bloemendaal) en Maaike Pippel (Zandvoort) verwelkomd.   

 

Het OGC heeft in 2021:  

 Het Jaarverslag Bevolkingszorg Kennemerland 2020 vastgesteld;  

 De Uitvoeringsagenda 2021 vastgesteld, met de focus op kerntaken; 

 De lijn voor het verbeteren van de 24/7 bereikbaarheid van gemeenten middels de functies CAG, CAM, 

CAB en CPG te ondersteunen;  

 De ambitie tot een verbeterde informatiepositie van de Officier van Dienst Bevolkingszorg onderschreven 

en verzocht stappen te organiseren die bijdragen aan een verbeterde informatiepositie van de Officier van 

Dienst Bevolkingszorg bij incidenten; 

 De Evaluatie Wet veiligheidsregio’s (Wvr) een vast bespreekpunt gemaakt op de OGC agenda;  

 Kennisgenomen van het Handboek Crisiscommunicatie en opdracht gegeven tot het actualiseren van de 

mandaatregeling;  

 Verzocht de rol en positie van de Werkgroep Crisiscommunicatie nader uit te laten werken;  

 Ingestemd met een ambtelijke verkenning bij de gemeenten op het gebied van crisiscommunicatie; 

 Ingestemd met het voorbereiden van een bestuurlijke inventarisatie als vervolg op de inventarisatie, 

crisiscommunicatie uit 2018, de ervaringen met de pool communicatieadviseur BT en de evaluatie Wvr;  

 Besloten om, met ingang van 01-01-2022, de backofficefunctie toe te voegen aan de RCC locaties van de 

VRK en daarmee de 5 gemeentelijke backofficelocaties voor de intergemeentelijke crisisorganisatie op te 

heffen;  

 Ingestemd met het aangaan van een convenant met het Nederlandse Rode Kruis vanaf begin 2022; 

 Opdracht gegeven om het Convenant Onderlinge bijstand te verbreden voor situaties buiten GRIP;  

 Ingestemd met het (per 03-01-2022) instellen van een afstemmingslijnen OvD-Bz ◄► AC-Bz ◄► GS BT 

en/of OvD-Bz ◄► HCC/HRAC ◄► GS BT bij situaties buiten kantooruren waar een gemeente bijstand 

verlangd in de context van een crisissituatie, maar buiten GRIP;  

 De Werkgroep Bevolkingszorg verzocht om het convenant onderlinge bijstand uit 2012 te verbreden door 

toevoeging van afspraken over onderlinge bijstand buiten GRIP en medio 2022 voor bestuurlijke 

vaststelling aan te bieden, met tussenkomst van het OGC;   

 De Uitvoeringsagenda 2022 vastgesteld, met een fors aantal mono- en multidisciplinaire beleidstrajecten;  

 Bureau Bevolkingszorg opdracht gegeven om samen met de werkgroepen bevolkingszorg en 

crisiscommunicatie te werken aan een robuuste en realistische samenwerkingsvorm voor Bureau 

Bevolkingszorg;  

 De looptijd van de Strategische Agenda Bevolkingszorg 2019-2022 met een jaar verlengd tot 2023;  

 Ingestemd met het aangaan van een convenant met het Nederlandse Rode Kruis. 
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De Werkgroep Bevolkingszorg  

De Werkgroep Bevolkingszorg (WBz) bestaat uit de vaste adviseurs van Bureau Bevolkingszorg, de 

gemeentelijke AOV’ers crisisbeheersing en een vertegenwoordiger van de meldkamer Noord-Holland.  

De werkgroep houdt zich bezig met de lopende zaken rond de organisatie en beleidsaspecten rond (bureau) 

bevolkingszorg in de veiligheidsregio Kennemerland. De werkgroep is in 2021 zeven keer digitaal bijeen 

geweest. Vaste agendapunten zijn:  

- Evaluaties en leerpunten bij inzetten van bevolkingszorg 

- Stand van zaken Bureau Bevolkingszorg  

- Opleiden, trainen en oefenen (OTO) 

- Stuur-, beheer-, werk- en expertgroepen waar vanuit de WBz aan bijgedragen wordt. 

- Lokale ontwikkelingen die relevant zijn of worden voor de regionale crisisorganisatie 

- Ontwikkelingen vanuit de Meldkamer NH 

- Personele zaken crisisorganisatie 

 

heeft in 2021, onder andere: 

 Zich gebogen over de inhoudelijke agenda voor 2021 (Uitvoeringsagenda);  

 Inhoudelijk meegedacht op vraagstukken rond de Evaluatie Wet veiligheidsregio’s;  

 Inhoudelijke bijdragen geleverd aan het te actualiseren Deelplan Bevolkingszorg en het herstructureren 

van de backofficefunctie Bevolkingszorg;  

 Gekomen tot procesafspraken voor het informeren van de betrokken burgemeesters bij incidenten op het 

terrein van TATA Steel;  

 Feedback geleverd op evaluatierapporten vanuit de aanpak van de coronapandemie binnen de 

veiligheidsregio;  

 Ervaringen, inzichten en wensen ingebracht ten aanzien van de samenwerking tussen gemeenten en 

Bevolkingszorg Kennemerland buiten opgeschaalde incidenten (GRIP);  

 De wensen ten aanzien van de samenwerking met het Rode Kruis besproken, vooruitlopend op het 

beoogde convenant met het Rode Kruis.  

De Werkgroep Crisiscommunicatie  

De Werkgroep Crisiscommunicatie (WCc) bestaat een afvaardiging vanuit de gemeentelijke 

communicatieafdelingen, de leidinggevende van de afdeling communicatie van de VRK en de adviseurs 

crisiscommunicatie van Bureau Bevolkingszorg. Vaste agendapunten zijn:  

- Evaluaties en leerpunten bij inzetten van crisiscommunicatie 

- Stand van zaken Bureau Bevolkingszorg 

- Opleiden, trainen en oefenen (OTO)  

- Stuur-, beheer-, werk- en expertgroepen waar vanuit de werkgroep aan bijgedragen wordt. 

- Lokale ontwikkelingen die relevant zijn of worden voor de regionale crisiscommunicatie-organisatie 

- Personele zaken pools crisiscommunicatie (werving) 

 

De werkgroep is in 2021 zeven keer bij elkaar gekomen en een aantal bijeenkomsten specifiek gewijd aan het 

opstellen van het handboek crisiscommunicatie. Met het gereed komen van dit handboek is een mooi resultaat 

geboekt in de doorontwikkeling van crisiscommunicatie op het vlak van voorbereiding en het bieden van een 

praktisch kader voor de werkzaamheden bij rampen en crises.  

 

heeft in 2021 het volgende gerealiseerd:   

 In het kader van de doorontwikkeling van crisiscommunicatie een aantal documenten opgeleverd en 

procesafspraken gemaakt;  

o Nieuw handboek crisiscommunicatie met taakkaarten 

 De voorbereiding besproken van een ronde langs gemeenten voor het ophalen van wensen, behoeften en 

ambities in relatie tot crisiscommunicatie 

 Het handboek crisiscommunicatie vastgesteld, als middel voor de taakuitvoering 

 Vanwege overgang backoffice naar RCC, gewerkt aan afspraken met lokale communicatieafdelingen.  
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2 Programmaverantwoording 

Op basis van de doelenboom uit de VRK Programmabegroting 2021-2024 brengen we op hoofdlijnen in kaart 

welke prestaties Bevolkingszorg Kennemerland heeft geleverd in 2021.  

 

Wat wilden we bereiken Wat hebben we ervoor gedaan  

Wat was het beoogd 

maatschappelijk effect 

 

 

Strategisch doel 

 

 

Operationeel doel 

 

 

Prestaties 2021 

 

Een efficiënt en 

effectief 

georganiseerde 

bevolkingszorg en 

crisiscommunicatie 

Organiseren van 

scholingsactiviteiten 

voor de crisisfunctionarissen van 

Bevolkingszorg, zodat zij goed 

voorbereid zijn op hun crisisfunctie 

 

 Als gevolg van de coronamaatregelen is er vooral ingezet op 

digitaal opleiden, trainen en oefenen, waarbij het nieuwe 

programma in nieuwe werkvormen (zoals hybride oefenen) in 

korte tijd is opgezet en ontwikkeld. Enkele activiteiten moesten 

alsnog last-minute worden gecanceld.  

 Er zijn meer kleinschalige scholingsactiviteiten georganiseerd 

om nieuwe crisisfunctionarissen in te kunnen laten stromen en 

ook paraat te houden binnen de coronamaatregelen.  

 Vakinhoudelijke intensivering van het trainen en oefenen voor 

functionarissen crisiscommunicatie. 

 Het opleiden van de nieuwe Bevolkingszorg-functionarissen 

(excl. crisiscommunicatie) is in 2021 door Bureau 

Bevolkingszorg zelf gedaan i.p.v. door extern bureau  

 

Realistische 

bevolkingszorg 

bij rampen en crises voor 

niet- of verminderd 

zelfredzamen 

die aansluit bij het 

verwachtingspatroon van 

de samenleving. 

Het maken van heldere, 

Consistente en concrete 

afspraken (proces, inhoud, relatie) 

op het gebied van 

rampenbestrijding en 

crisisbeheersing met relevante 

partners, zodat het voor 

functionarissen en partners 

duidelijk is wie welke taken, 

verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden heeft 

 

 Herstructurering backofficefunctie Bevolkingszorg naar 

Regionale Crisis Centra (RCC’s) voorbereid met partners, 

zoals het Veiligheidsbureau Kennemerland en de Meldkamer 

Noord-Holland. 

 Aanzet tot verbreding convenant onderlinge bijstand als 

gevolg van toename incidenten en bijstandsbehoefte buiten 

GRIP.  

 Voorbereiding op samenwerkingsconvenant met het 

Nederlands Rode Kruis.   

 Bijdragen in mono-en multidisciplinaire project- en 

werkgroepen.  

 Deelname aan stuur- en beheergroepen, zoals Tata Steel, 

Schiphol en Noordzeekanaalgebied.   

 Afstemming met het Veiligheidsbureau Kennemerland over 

protocollen, convenanten, procedures en (deel)plannen  

 Regionale, interregionale en landelijke netwerken 

onderhouden, met extra aandacht voor de samenwerking met 

de regio’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland 

(NW3), vanwege de Meldkamer Noord-Holland (MKNH).  

 Vaststellen Deelplan Bevolkingszorg 2018, versie 2022 

 Opleveren Handboek Crisiscommunicatie 

 

Organiseren en faciliteren 

van de intergemeentelijke 

crisisorganisatie op 

het gebied van COPAFIJTH- 

brede processen, zodat de 

continuïteit van de inzet wordt 

gewaarborgd 

De overgang van vijf backofficelocaties naar een uitgebreide 

stafsectie op de twee Regionale Crisiscentra is gerealiseerd. Om dit 

te realiseren zijn een groot deel van de functionarissen met een rol 

in de backoffice overgegaan naar een rol in de nieuwe structuur. 

Daarnaast is de organisatie aangepast in onder andere de 

meldkamersystemen, roosters, digitale tools en andere 

bedrijfsmatige systemen. De nieuwe structuur is door middel van 

testen en bijeenkomsten voorbereid op de inwerkingtreding van de 

nieuwe organisatie per 3 januari 2022.    
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 Bureau Bevolkingszorg heeft bij verschillende inzetten, zoals 

de repatriëring uit Afghanistan, de opvang van vluchtelingen in 

Haarlemmermeer en de quarantaine van passagiers van de 

coronavluchten uit Zuid-Afrika een rol gehad bij de coördinatie 

en de continuïteit van deze langduriger inzetten, inclusief de 

nazorg naar de crisisfunctionarissen. 

Adviseren van verantwoordelijken 

binnen gemeenten, de VRK en 

landelijke netwerken op het gebied 

van beleid ten aanzien van 

bevolkingszorg, zodat de 

afspraken en belangen van 

Bevolkingszorg Kennemerland 

vertegenwoordigd worden 

 Bijdragen een landelijke doorontwikkeling Bevolkingszorg, 

mede op basis van Evaluatie Wet veiligheidsregio’s.  

 Deelname en trekkersrol in verschillende landelijke werk-, vak- 

en expertgroepen op het gebied van vakbekwaamheid, 

crisiscommunicatie, informatievoorziening en doorontwikkeling 

Bevolkingszorg.  

 Verbeteren informatiepositie Officier van Dienst 

Bevolkingszorg 

 Samenwerking Bevolkingszorg in de meldkamerregio NW3 en 

NW4 (incl. Amsterdam-Amstelland) 

 

 

 Doorontwikkeling 

crisiscommunicatie 

 Opleidingsweken crisiscommunicatie en verstevigen 

inhoudelijke verbinding tussen reguliere functie bij gemeente 

en neventaak als crisisfunctionaris bij Bevolkingszorg.  

 Verbeteren inhoudelijke voorbereiding voor de taakuitvoering 

van de functionarissen crisiscommunicatie 

 Versterken samenwerking met gemeentelijke 

communicatieafdelingen 

 Samenwerkingsafspraken actualiseren op het gebied 

crisiscommunicatie vanuit de eigen 

communicatieverantwoordelijkheden 

 

 

2.1 Uitvoeringsagenda 2021; terug naar de kerntaken 
De uitvoeringsagenda wordt  jaarlijks in het laatste OGC ter vaststelling voorgelegd.  De uitvoeringsagenda 

vergt een blijvende en voldoende stabiele bijdrage van de gemeentelijke AOV’ers binnen Bureau 

Bevolkingszorg, maar deze samenwerkingsvorm staat al lange tijd onder druk en is bij het uitbreken van de 

coronapandemie volledig weggevallen. De mogelijkheden voor de uitvoeringsagenda 2021 waren daardoor 

beperkt. Naast de uitvoeringsagenda staat ook het reguliere werk van Bureau Bevolkingszorg onder druk. Om 

een goed overzicht te bieden zijn de onderwerpen voor de uitvoeringsagenda uitgebreid en in drie categorieën 

opgedeeld:  

1. Kerntaken 

2. Ook belangrijk, maar worden tijdelijk on-hold gezet 

3. Uitstellen tot nader order 

 

Kerntaken zijn de kritieke processen, die zo goed als mogelijk worden verricht door de huidige beschikbare 

capaciteit (4,6 fte) van Bureau Bevolkingszorg. Er is daarbij geen reserve om onverwachte ontwikkelingen op te 

vangen, zoals in de tweede helft van 2021 het geval was met o.a. de repatriëring en de vluchtelingenopvang.  

Door de ontwikkelingen in 2021 en projecten met een hoog afbreukrisico bij onderbreken, is er een zeer hoge 

werkdruk ontstaan bij de vaste adviseurs en is in afstemming aandacht besteed aan het prioriteren van 

werkzaamheden en op acceptabel niveau houden van de werkdruk. Hiermee is uitval en (langdurig verzuim 

voorkomen. 
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2.2 Belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in 2021  

De coronapandemie en de programmaorganisatie COVID-19 

Sinds februari 2020 is Bevolkingszorg betrokken bij de crisisbeheersing van de coronapandemie. In december 

2020 is er een intergemeentelijke programmaorganisatie COVID-19 ingericht en hebben de vijf medewerkers 

van Bureau Bevolkingszorg hun reguliere werkzaamheden grotendeels weer opgepakt. Bureau Bevolkingszorg 

levert sindsdien een kleinschalige bijdrage aan de programmaorganisatie, bijvoorbeeld via het voorzitterschap 

van het frequente overleg met de adviseurs openbare orde en veiligheid (AOV’ers) en het inventariseren van 

het wekelijkse beeld voor het Regionaal Beraad van de regioburgemeesters.  

Repatriëring vanuit Afghanistan 

Eind augustus rukte de Taliban in Afghanistan vrij snel op in Afghanistan. Dit heeft geleid tot een versnelde druk 

op de terugtrekking van NAVO-troepen en een korte en intensieve periode van repatriëring naar Nederland. De 

gemeente Haarlemmermeer was ontvangstgemeente en heeft Bevolkingszorg Kennemerland verzocht om 

bijstand te verlenen bij de ontvangst van gerepatrieerden op Schiphol. Het betrof een vrij intensieve en 

langdurige inzet van met name de Hoofden Publieke Zorg en de Officieren van Dienst Bevolkingszorg.   

 

Nazorg functionarissen 

De intensiviteit en duur, maar ook de context van de repatriëring heeft een behoorlijke impact gehad. Dit gold 

vooral voor de crisisfunctionarissen die de vluchten ontvingen bij de gate op Schiphol. De werkomstandigheden 

grepen soms ook in op de persoonlijke levenssfeer, bijvoorbeeld als gevolg van coronabesmettingen bij de 

gerepatrieerden. Na afronden van de acute fase van de repatriëring is er door Bureau Bevolkingszorg gezorgd 

voor een zgn. stoom-afblaassessie onder begeleiding van een hulpverleningspsycholoog. Daarnaast is er een 

telefonische inventarisatie gedaan naar de persoonlijke behoeften aan nazorg bij de ingezette functionarissen.  

De inzet is binnen Bevolkingszorg geëvalueerd, de resultaten daarvan zijn samengevat in een infographic en in 

de bijlage toegevoegd.   

Noodopvang vluchtelingen voor het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA)  

Vanwege het oplopende tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers is, op verzoek van de provincie, op 22 

oktober verzocht om op zeer korte termijn circa honderd asielzoekers in hotels op te vangen. Deze opvang werd 

gecoördineerd door de gemeente Haarlemmermeer en vanwege het acute karakter in de eerste dagen begeleid 

door de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg Kennemerland. Dat gaf de gemeente Haarlemmermeer de 

gelegenheid om vanuit de regiogemeenten een langduriger begeleiding in de hotels op te zetten. Halverwege 

de week heeft er een overdracht plaatsgevonden vanuit de crisisorganisatie en heeft de gemeente 

Haarlemmermeer de invulling van functionarissen overgenomen. De opvang zelf heeft tot eind 2021 geduurd.   

Coronavluchten vanuit Zuid-Afrika  

Op vrijdagochtend 26 november heeft de GGD Kennemerland van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

& Sport de opdracht gekregen om de passagiers van twee vluchten uit Zuid-Afrika te testen op corona. Dit 

vanwege de nieuwe zorgelijke variant van het virus die in een aantal landen in Zuidelijk Afrika is aangetroffen. 

Hierop zijn voor beide vluchten teststraten ingericht op Schiphol zelf. De afhandeling van dit verzoek heeft de 

nodige commotie veroorzaakt op Schiphol zelf, waarbij op vrijdagnacht een korte GRIP1 werd afgekondigd als 

gevolg van de situatie bij de gate. Uiteindelijk zijn de reizigers met een positieve testuitslag in isolatie gegaan in 

een hotel nabij Schiphol. De opvang werd begeleid door de gemeente Haarlemmermeer in samenwerking met 

de GGD/GHOR. Bevolkingszorg is verzocht om bij bepaalde processen de gemeente Haarlemmermeer en de 

GGD/GHOR te ondersteunen. De wijze waarop deze vluchten zijn afgehandeld, de wijze waarop is 

samengewerkt en de arbeidsomstandigheden hebben tot de nodige vragen geleid. Hiervoor is een 

multidisciplinaire leerarena georganiseerd door de VRK en heeft Bureau Bevolkingszorg ook leer- en 

verbeterpunten opgehaald bij de ingezette functionarissen.  
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Bijstand crisiscommunicatie t.b.v. WSW IJmond Werkt! vanwege ransomware aanval 

Op 6 september 2021 werd IJmond Werkt!, het samenwerkingsverband van de gemeenten Beverwijk, 

Heemskerk, Velsen en Uitgeest voor uitvoering van de Participatiewet, slachtoffer van een ransomware 

(gijzelsoftware) aanval. Er is een crisisteam opgezet vanuit de gemeenten en de veiligheidsregio is op verzoek 

betrokken geraakt en heeft met leiding & coördinatie het crisisteam bijgestaan. Op vrijdagavond 24 september 

kwam er een bijstandsverzoek voor het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie (RAC) als gevolg van een 

wending in het verloop van het incident. Vanuit het RAC is een aantal uren bijstand verleend. De ervaringen 

vanuit deze inzet zijn gedeeld als onderdeel van een evaluatietraject welke in de loop van 2022 wordt afgerond 

en opgeleverd.   

Benoeming portefeuillehouder Bevolkingszorg in VRK bestuur  

Een aparte portefeuillehouder bevolkingszorg kende Kennemerland nog niet. Gezien de landelijke 

ontwikkelingen is het gewenst om deze plek in te vullen en op voordracht heeft de BCOV op 1 november 2021 

besloten om burgemeester Nieuwland aan te wijzen als vertegenwoordiger van Kennemerland in bestuurlijke 

overleggen rond het thema Bevolkingszorg. Daarmee is ook een wens uit de Strategische Agenda 

Bevolkingszorg 2019-2023 ingevuld. 

Herstructurering backofficefunctie   

De herstructurering van de backoffice betreft de overgang van de backofficefunctie bij vijf gemeentehuizen naar 

een uitgebreide stafsectie en actiecentrum bij de twee regionale crisiscentra. De voorbereidende 

werkzaamheden waren talrijk en hebben veel inzet gevraagd. Het feit dat dit binnen de dynamiek van de 

overige werkzaamheden tóch is gelukt is een mooie prestatie. Circa 25 functionarissen zijn in overleg 

overgegaan naar nieuwe functies in de crisisorganisatie. Het beheer is ingeregeld, de werkplekken 

georganiseerd en de meldkamersystemen aangepast. Door middel van extra scholing is de nieuwe organisatie 

zo goed als mogelijk voorbereid op de overgang naar de nieuwe organisatie per 3 januari 2022.   

Deelplan Bevolkingszorg 2018, versie 2022 

De herstructurering van de backofficefunctie, in combinatie met een nog niet vastgesteld Deelplan 

Bevolkingszorg NW3 maakte het noodzakelijk om het vigerende deelplan aan te passen op de nieuwe 

stafsectie bevolkingszorg en het actiecentrum. Het Deelplan Bevolkingszorg 2018, versie 2022 is met ingang 

van 3 januari 2022 van kracht in afwachting van de vaststelling van het Deelplan Bevolkingszorg NW3.   

Handboek crisiscommunicatie  

Met het Handboek Crisiscommunicatie geven we invulling aan praktische ontdekkingen, nieuwe inzichten en 

landelijke ontwikkelingen op het gebied van crisiscommunicatie. De opzet van dit handboek is afgestemd met 

de veiligheidsregio’s binnen het werkgebied van Meldkamer Noord-Holland (NW3). Het is vooral bedoeld als 

praktisch naslagwerk en gericht op de taakuitvoering van de functionarissen in het proces crisiscommunicatie.    

Deelplan Bevolkingszorg NW3 

De voortgang op het project Deelplan Bevolkingszorg NW3 heeft veel hinder gehad van de aanhoudende 

werkdruk bij de drie betrokken veiligheidsregio’s. Door een externe adviseur te betrekken kon het schrijfproces 

weer worden opgestart en is getracht om het deelplan richting een afronding te krijgen. Doordat er heel 

specifieke kennis nodig bleek, die in de praktijk toch vooral door de coördinatoren en adviseurs 

crisiscommunicatie moest worden geleverd, was het ontlastende effect lager dan vooraf ingeschat. Het restant 

aan discussiepunten en schrijf- en redactiewerk is weer intern opgepakt. Op de drempel van 2022 is het finale 

concept opgeleverd en wordt gekoerst op finale besluitvorming medio 2022.  

Project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg en Programma Versterking Crisisbeheersing en 

Brandweerzorg 

Naar aanleiding van de in 2020 verschenen Evaluatie Wet veiligheidsregio’s zijn er een project en programma 

opgestart die moeten leiden tot verschillende wijzigingen in organisatie en wetgeving. Deze projecten vragen 

betrokkenheid vanuit de regio’s en deze betrokkenheid is ook in het belang van de organisatieontwikkeling en 

voor de doelen vanuit de regionale Strategische Agenda Bevolkingszorg.  
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3 Financiën 

Het financieel resultaat van 2021 

 

      Begroting Realisatie 

Salarissen (piketvergoedingen)   € 442.500   € 450.218 

Kosten opleiden en oefenen     € 55.200    € 31.397 

Bijkomende personeelslasten     € 6.700    € 1.937   

Inhuur derden (o.a. vervanging)   € 14.000   € 27.023     

Kapitaallasten     € 9.500    € 9.514        

Onderhoud     € 1.200  € 0   

Verzekering en belasting    € 1.100    € 1.016 

Energie en brandstof    € 1.600    € 1.500 

Automatisering en telecommunicatie   € 22.000   € 11.099   

Advies      € 17.400   € 53.234  

Overige kosten      € 47.200   € 43.508   

       € 618.400  € 630.446  

 

Het resultaat Bevolkingszorg is over het boekjaar 2021 uitgekomen op € 12.046 negatief.  

De verklaring voor de afwijkingen is, op hoofdlijnen, als volgt:  

 Het scholingsprogramma is vanwege de coronamaatregelen anders ingevuld en meer vanuit Bureau 

Bevolkingszorg begeleid. Daardoor is er minder extern ingehuurd voor opleiden, trainen en oefenen, wat 

een onderbesteding oplevert op het deelbudget Kosten opleiden en oefenen.  

 Er zijn kosten gemaakt voor het opstellen van een deelplan Bevolkingszorg NW3 en is bijgedragen aan 

een onderzoek naar de Covid-19 pandemie, hetgeen een overschrijding oplevert op het deelbudget 

Advies.  

 De vervanging van een aantal laptops is uitgesteld en levert een besparing op binnen het deelbudget 

Automatisering en telecommunicatie.  
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4 Opleiden, trainen en oefenen 
(vakbekwaamheid) 

OTO staat voor Opleiden, Trainen en Oefenen, ofwel; vakbekwaam worden en blijven. Het is een belangrijk 

middel om te zorgen dat er een professionele crisisorganisatie paraat staat die kan optreden wanneer dat nodig 

is, bij verschillende soorten rampen & crises. 

      

Bureau Bevolkingszorg is verantwoordelijk voor het paraat houden van de intergemeentelijke crisisorganisatie in 

Kennemerland. Jaarlijks stelt het bureau een OTO-jaarplan op, met als doel de crisisfunctionarissen een 

passend scholingsaanbod te doen zodat zij goed voorbereid zijn. 

Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) in 2021 

De coronacrisis heeft ook in 2021 grote invloed gehad op het scholingsprogramma. Enerzijds omdat de 

medewerkers van Bureau Bevolkingszorg én de AOV’ers nog deels actief waren met werkzaamheden rondom 

COVID-19 en er dus beperkte capaciteit was voor voorbereidingen. Anderzijds doordat er bepaalde perioden 

maatregelen van kracht waren, waardoor fysiek samenkomen niet altijd mogelijk was. De organisatie en 

voorbereidingen vroegen daardoor veel van de organisatiekracht en het improvisatievermogen, zodat er toch 

zoveel mogelijk OTO-activiteiten konden worden georganiseerd. Doordat zoveel mogelijk, maar niet alle 

beoogde activiteiten door konden gaan, hebben bepaalde onderwerpen nu voor het tweede  jaar op rij beperkte 

aandacht gehad (denk aan: het proces nafase en de opvang & hereniging bij Schiphol en TATA Steel), maar 

ook het elkaar fysiek zien en spreken.  

 

Verder is in 2021 een herstructurering van de crisisstructuur van Bevolkingszorg voorbereid, welke per 3 januari 

2022 in werking is getreden. De laatste maanden van 2021 stonden in het teken van (bij)scholing van de 

nieuwe stafsectiemedewerkers en betrokkenen. 

4.1 OTO Leerdoelen voor 2021 
Er zijn voor 2021 verschillende aandachtspunten en prioriteiten geformuleerd:  

- De verwachting is dat er waarschijnlijk nog langere tijd maatregelen van kracht zijn, waardoor fysiek 

samenkomen (nog) niet altijd mogelijk is. 

- Er wordt in 2021 –wederom- alleen het (hoogst) noodzakelijke gedaan, om te zorgen dat de 

crisisorganisatie (ook voor andere rampen en crises dan COVID-19) paraat en vakbekwaam blijft.   

 

Scholingsactiviteiten 2021:  

In 2021 zijn de nodige scholingsactiviteiten georganiseerd, namelijk: een online sessie over noodbevoegdheden 

voor circa 75 deelnemers vanuit gemeente/politie/OM (o.a. bij de avondklokrellen en corona-demonstraties), 

teamtraining met het CoPI, OT en BT met als thema natuurbranden, een presentatie over het bestuurlijke 

netwerk bij water-crises, trainingen opvanglocatie samen met de GHOR/PSH, tweemaal een sessie met 

partners van de Officieren van Dienst (waaronder Rode Kruis, Meldkamer, Schiphol, Politie, 

Omgevingsdiensten), de systeemtest heeft plaatsgevonden in gemeente Uitgeest, met een Backoffice in 

Heemskerk. Er is ook geëxperimenteerd met “hybride” oefeningen, waarbij een deel digitaal vergaderde (OT, 

RAC, respons cel) en een deel fysiek aan de slag ging (de Stafsectie en AC BZ).    
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4.2 Prioriteiten OTO 2021  
 

In het OTO-plan van 2021 zijn de volgende prioriteiten gesteld. Hieraan is als volgt invulling gegeven:  

  

 Opleiden nieuwe functionarissen (vakbekwaam worden); 

Driemaal de basisopleiding Bevolkingszorg online verzorgd (per keer gemiddeld 10 deelnemers). Plus 

eenmaal fysiek voor de Adviseurs Openbare Orde en Veiligheid van gemeente Velsen. 

De nieuwe functionarissen hebben naast de basisopleiding ook een functie specifieke opleiding gekregen. 

In tegenstellingen tot voorgaande jaren zijn deze allen verzorgd door Bureau Bevolkingszorg zelf en is er 

niet ingehuurd (let op: dit geldt niet voor crisiscommunicatie).    

 Voldoende aandacht voor alle pools/functionarissen, dus ook zacht piket (vakbekwaam blijven); 

Alle pools zijn minstens één keer per jaar bijeen geweest; veelal digitaal. Vanwege prioriteit voor de 

herstructurering konden niet alle 2e poolbijeenkomsten doorgang vinden. Voor de zacht piket pools is 

eenmaal een “leerprikkelaar” verstuurd. Bij de gecombineerde poolbijeenkomst nafase / 

contactambtenaren werd een presentatie gegeven door Slachtofferhulp Nederland.  

 Voldoende aandacht voor de “klassieke” processen van Bevolkingszorg en de risico’s in onze 

regio (vakbekwaam worden en blijven). Denk daarbij aan:  

o Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS)  

Online kennissessie SIS met 17 deelnemers vanuit Bevolkingszorg en een compacte SIS-oefening samen 

met de GHOR, het IFV en de landelijke voorziening SIS. 

o Opvang & hereniging Schiphol  

Tweemaal onlinepresentatie gegeven over opvang & hereniging Schiphol ter voorbereiding op de multi-staf 

oefening. Verder een CoPI oefening. Net als 2020 geen specifieke training gedaan met Schiphol t.a.v. 

opvang & hereniging.  

o Opvang, informeren verwanten en omgevingszorg TATA Steel 

De operationele oefening TATA Steel is last-minute geannuleerd vanwege COVID. Er is geen specifieke 

Bevolkingszorgtraining gedaan.  

o Backoffices Bevolkingszorg (en mogelijk de nieuwe opzet van uitgebreide Stafsectie) 

Twee compacte fysieke Backoffice-trainingen; in Beverwijk en in Heemskerk. Diverse online bijscholingen 

t.b.v. de nieuwe Stafsectie per 3 januari 2022.   

o Informatiemanagement 

Een viertal trainingen Netcentrisch werken waar onze Hoofden Informatie (HIN) bij aan konden sluiten. In 

2021 is met alle HIN-nen van Bevolkingszorg gesproken en is er een splitsing gemaakt tussen de HIN-nen 

voor het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie en HIN-nen voor de Stafsectie Bevolkingszorg per 3 

januari 2022.  

o Ambassades en Consulaten (AMCO) 

Het Hoofd Actieteam Ambassades en Consulaten heeft bij de repatriëring van evacués uit Afghanistan een 

actieve rol gespeeld. Ook zijn de werkzaamheden van het actieteam AMCO bij de multi-stafoefening 

luchtvaartongeval Schiphol goed aan bod gekomen.   
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5 Samenwerkingen 

Regionale samenwerkingen 

Nederlands Rode Kruis  

Sinds eind 2019 is er sprake van nieuwe energie in de samenwerking met het Nederlands Rode Kuis. Door de 

impact van de coronapandemie op zowel Bevolkingszorg als het Rode Kruis zijn de ambities voor de periode na 

2020 bijgesteld. In 2021 was er weer ruimte en heeft het geleid tot een bijeenkomst met de OvD-Bz pool.  

De samenwerking NW3 gaf ook aanleiding tot het formaliseren van de samenwerking, omdat Bevolkingszorg 

Kennemerland als enige in NW3 geen convenant heeft en dit dan een bijdrage levert aan verdere 

harmonisering. Het aangaan van een convenant geeft tevens invulling aan een onderdeel uit de Strategische 

Agenda Bevolkingszorg 2019-2022, op het vlak van de continuïteit (voldoende gekwalificeerde medewerkers)  

Recente inzetten van bevolkingszorg, zoals bij de repatriëring in Afghanistan en de noodopvang van 

vluchtelingen in Haarlemmermeer hebben uitgewezen dat het maken van formele afspraken met het Rode Kruis 

van belang is voor de continuïteit van de (inter)gemeentelijke bevolkingszorgtaken. Dit geeft meer zekerheid en 

duidelijkheid dan in de huidige situatie, waarbij sprake is van een vrijblijvende samenwerking. Het OGC heeft op 

2 december besloten om een convenant aan te gaan en heeft Bureau Bevolkingszorg verzocht om dit samen 

met de CGS vorm te geven.  

Interregionale samenwerkingen 

Noordwest 3 (NW3)  

De veiligheidsregio’s Kennemerland, Noord-Holland Noord (NHN) en Zaanstreek-Waterland (ZaWa) werken op 

verschillende niveaus met elkaar samen. Onder andere door de gezamenlijke meldkamer krijgt de 

bovenregionale samenwerking een steeds steviger karakter met de naam Noordwest 3, kortweg NW3. Dit geldt 

ook voor bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Het gezamenlijke project Deelplan Bevolkingszorg NW3 vormt 

een belangrijk deel van de samenwerking. Daarnaast heeft de samenwerking er inmiddels toe geleid dat we 

elkaar steeds makkelijker opzoeken en vaker elkaar vertegenwoordigen, zodat de capaciteit efficiënter wordt 

verdeeld.   

 

Hollands-Midden en Amsterdam-Amstelland 

In 2021 is er, in tegenstelling tot voorgaande jaren, minder contact geweest met de veiligheidsregio Hollands-

Midden en Amsterdam-Amstelland op het vlak van bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Dat neemt niet weg 

dat we elkaar weten te vinden waar dat relevant is, zoals deelname van Amsterdam-Amstelland bij de 

ontwikkelingen rond het Deelplan Bevolkingszorg NW3 en een regionaliseringsvraagstuk vanuit Hollands-

Midden.   

Landelijke samenwerkingen  

Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg (LOCB) 

Bureau Bevolkingszorg vertegenwoordigt de regio in het Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg (LO 

CB). Hierin komen bovenregionale en landelijke onderwerpen aan de orde en bepalen de landelijke projecten 

en actualiteiten grotendeels de agenda. In 2021 heeft er één bijeenkomst fysiek plaatsgevonden en zijn de 

overige drie vergaderingen digitaal geweest.   

Het LOCB heeft in 2021:  

- Diverse documenten behandeld over de Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS), waaronder het Jaarplan 

borging SIS, het Jaarverslag 2020 en de Strategienotitie. 

- Een afvaardiging samengesteld voor het protocol met Stichting Salvage 

- Zich laten infomeren door het IFV over het Knooppunt Communicatie Rijk-Regio (KCR2) 

- De verschillende standpunten en position papers in het kader van de Evaluatie Wet veiligheidsregio’s 

besproken.  

- Kennis genomen van de operationele Handreiking Crisisbeheersing op luchthavens, werkversie 1.0 en het 

Nationaal Crisisplan luchtvaartongevallen (NCP-L) 

- Kennis genomen van de stand van zaken rondom het proces Toekomst Bevolkingszorg, de inventarisatie 

stand van zaken Bevolkingszorg en voorstellen van de expertgroep doorontwikkeling Bevolkingszorg.  
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- Een programmavoorstel doorontwikkeling Bevolkingszorg doorgeleid naar het LNB voor bespreking met 

het IFV over de financiering van het beoogde programma.  

- Vooruitlopend op het programma Doorontwikkeling Bevolkingszorg het Expertteam Doorontwikkeling 

Bevolkingszorg verzocht om te komen tot een door het LOCB gedragen toekomstgerichte visie op de 

informatiepositie voor de OvD Bevolkingszorg.  

 

Landelijke Vakgroep Crisiscommunicatie 

Bureau Bevolkingszorg vertegenwoordigt de regio ook in de landelijke Vakgroep Crisiscommunicatie, 

gefaciliteerd door het IFV. Ook hierin komen bovenregionale en landelijke onderwerpen aan de orde en bepalen 

de landelijke projecten en actualiteiten grotendeels de agenda. Onderwerpen in 2021 op hoofdlijnen: 

- Doorontwikkeling van NL-Alert (o.a. aanbesteding nieuw systeem) 

- Oriëntatie inzet NL-Alert door vitale partners (bij gasstoring, stroomuitval) 

- Resultaten Onderzoek naar burgerbeleving NL-Alert en nieuwe landelijke campagne (doelgroep 

gericht) 

- Update programma risico- en crisiscommunicatie 

- Plan van aanpak toekomstbestendige risico- en crisiscommunicatie 

- Verbinding met Vakraad Risico- en Crisisbeheersing 

- Communicatie bij grootschalige uitval 112 

- Model samenwerkingsconvenant Veiligheidsregio en regionale omroep 

- Evaluatie Wet veiligheidsregio’s  

-  

De vijf bijeenkomsten stonden grotendeels in het teken van het uitwisselen van ervaringen met betrekking tot de 

crisiscommunicatie rond het coronavirus. De bijeenkomsten vonden digitaal plaats.  

 

Landelijke expertteam Vakbekwaamheid 

Bureau Bevolkingszorg vertegenwoordigt de regio ook in de landelijke expertteam vakbekwaamheid, 

gefaciliteerd door het IFV. Onderwerpen in 2021 op hoofdlijnen:  

- Ontwikkelen e-module basis Bevolkingszorg (afronding beoogd Q1 2022)  

- Nieuwe examenvorm voor Algemeen Commandant Bevolkingszorg (AC-Bz) ontwikkeld 

- Landelijke (online) netwerksessie voor Officieren van Dienst en Algemeen Commandanten 

Bevolkingszorg over het schietincident in Utrecht en de evacuatie van Herkenbosch als gevolg van 

een natuurbrand 

- Een tweetal online sessies georganiseerd voor de collega’s OTO/vakbekwaamheid Bevolkingszorg 

over online lesgeven  
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6 Operationele prestaties 

Er zijn verschillende aanleidingen voor het beschouwen van de operationele prestaties. De Inspectie Justitie en 

Veiligheid, kortweg de Inspectie, doet onderzoek naar de operationele prestaties van de veiligheidsregio’s. In 

mei 2020 verscheen het meest recente rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJ&V) over de 

operationele prestaties van veiligheidsregio’s. In dit periodieke beeld gaat de Inspectie aan de hand van vier 

deelonderzoeken in op verschillende elementen van de multidisciplinaire taakuitvoering. Op basis hiervan trekt 

de Inspectie conclusies en komt zij tot aanbevelingen voor de veiligheidsregio’s gezamenlijk. Voor 

bevolkingszorg zijn de volgende bevingen relevant: 

 

Crisiscommunicatie 

De veiligheidsregio’s zijn zich bewust van het belang van crisiscommunicatie en het mogelijke afbreukrisico dat 

hieraan is verbonden. Zij hebben daarom geïnvesteerd in mensen en middelen om dit in goede banen te leiden. 

Uit de evaluatieverslagen komt naar voren dat veiligheidsregio’s bij het overgrote deel van de incidenten, 

inwoners en andere betrokkenen tijdig en op de juiste manier informeren. 

 

Overdracht nafase 

De overdracht naar de nafase verdient in een derde deel van de veiligheidsregio’s verbetering. De betreffende 

veiligheidsregio’s realiseren zich dit en zijn bezig met een inhaalslag, wat blijkt uit de oefenprogrammering. 

 

Deze bevindingen worden meegenomen bij, onder andere, beleidsontwikkelingen en de doorontwikkeling van 

de bevolkingszorgprocessen. Daarnaast werden in 2021 door middel van oefeningen en inzetten leer- en 

verbeterpunten opgedaan. Onderstaand een reflectie daarop.  

6.1 Systeemtest 2021 
Op 8 oktober 2021 vond de jaarlijkse systeemtest plaats. In het rapport ‘Opkomsttijden en aanbevelingen 

Systeemtest 2021’ zijn een aantal bevindingen opgetekend ten aanzien van bevolkingszorg en 

crisiscommunicatie. Er zijn bij deze oefening, zoals gebruikelijk, een aantal leer- en verbeterpunten 

geconstateerd, maar van dien aard dat er voor bevolkingszorg en crisiscommunicatie kan worden teruggekeken 

op een geslaagde systeemtest.  

 

Bij deze systeemtest is voor de laatste keer gebruik gemaakt van de backoffice. De leer- en verbeterpunten die 

bij de backoffice zijn opgetekend onderstrepen voor een deel de legitimatie van de keuze om deze functie toe te 

voegen aan de stafsectie Bevolkingszorg, zoals met ingang van 3 januari 2022 het geval is.  

6.2 Incidenten en leerpunten 
In 2021 kwam het totaal aantal opgeschaalde incidenten lager uit dan het voorgaande jaar en ook lager dan het 

langjarig gemiddelde. Het hoogste opschalingsniveau was GRIP 1. Dat zou de indruk kunnen wekken dat er 

geen grote incidenten zijn voorgevallen, hetgeen niet de werkelijkheid goed neerzet. Er zijn in 2021 namelijk 

relatief veel grote incidenten buiten GRIP afgewikkeld. Deels omdat het ging over incidenten die door een 

beperkt aantal partijen kon worden afgehandeld (repatriëring Afghanistan en noodopvang vluchtelingen). Deels 

omdat de afweging is gemaakt om dat niet te doen (coronavluchten Zuid-Afrika 26-28 november).   

 

Voor bevolkingszorg (incl. crisiscommunicatie) was 2021 een pittig jaar als het gaat om de inzet van 

crisisfunctionarissen. Vooral de OvD-Bz en Hoofden Publieke Zorg hebben een hoofdrol vervuld bij de grotere 

incidenten in Haarlemmermeer. Dit heeft ook de nodige leer- en verbeterpunten opgeleverd. Deels zijn deze 

direct opgepakt en opgelost en deels zijn deze voor de korte- en middellange termijn. Het heeft ook geleid tot 

het belangrijke inzicht dat de samenwerkingsafspraken bij crisissituaties moet worden opgefrist en verbreed. 

Het OGC heeft hiertoe eind 2021 opdracht verstrekt.  
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Het totaalaantal incidenten buiten GRIP (‘GRIP0’ via alarmering en ‘Buiten GRIP’ door alarmering op andere 

wijze) waarbij de OvD-Bz werd opgeroepen daalde van 24 naar 19, maar de totale duur van inzet steeg fors. 

Vooral de inzet bij de repatriëring vanuit Afghanistan leverde een langdurige inzet op van de OvD-Bz.   

Noemenswaardige en opvallende incidenten: 

 Repatriëring vanuit Afghanistan (i.s.m. gemeente Haarlemmermeer en LOCC) 

 Crisisopvang vluchtelingen in diverse hotels gemeente Haarlemmermeer 

 Quarantaine-opvang coronavluchten vanuit Zuid-Afrika (i.s.m. gemeente Haarlemmermeer)  

 Bijstand crisiscommunicatie t.b.v. WSW IJmond Werkt! vanwege ransomware aanval 

Leer- en verbeterpunten uit incidenten in 2021: 

GRIP 0 en 1 

 Informeren van AOV-ers en de Burgemeesters van de 3 TATA-gemeenten bij een incident op het TATA-

Steel terrein.  

 Gebruik van portofoon door de OvD BZ wordt steeds meer gemist 

 

GRIP 2 en 3 

 Niet van toepassing vanwege geen GRIP 2 en GRIP 3 opschalingen in 2021 binnen de VRK.  

 

Buiten GRIP 

 De afspraken over regionale samenwerking tussen de VRK gemeenten worden aangescherpt en verbreed 

in het kader van onderlinge bijstand.  

 Er moet scherper worden gemaakt waar de intergemeentelijke crisisorganisatie wel en niet voor kan 

worden ingezet en wat de belastbaarheid is als het gaat om langduriger inzetten. De bereidheid om een 

nevenfunctie te vervullen kent grenzen en deze grenzen zijn in 2021 in bepaalde gevallen teveel 

opgezocht. Dat heeft in bepaalde gevallen afbreuk gedaan aan de motivatie en ook tot opzeggingen 

geleid.  

 Voor de inzet van de evacués uit Afghanistan is een evaluatie gedaan, samengevat in een infographic (zie 

bijlage).   
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7 Personele aspecten 
crisisfunctionarissen 

Zoals elk jaar verwelkomen we nieuwe functionarissen en nemen we afscheid van actieve functionarissen. In 

2021 zijn er meer in- en uitgestroomd dan vorig jaar.  

Verloop in de organisatie in 2021  

 30 functionarissen hebben de regionale crisisorganisatie verlaten.  (+67 % t.o.v. 2020) 

 22 functionarissen zijn geworven en aangesteld.    (+22 % t.o.v. 2020) 

 

 Er circa 25 crisisfunctionarissen gewisseld van crisisfunctie als gevolg van de herstructurering van de 

backofficefunctie per 3 januari 2022.   

 

De in- en uitstroom ten opzichte van 2021 is gestegen en rond het langjarig gemiddelde, met dien verstande dat 

dit het eerste jaar is dat er een negatieve balans is, daar waar deze in het verleden nul of positief was.  

Vooral de verhoogde arbeidsmobiliteit heeft sterke invloed op de uitstroom. Ook privéomstandigheden in 

combinatie met hard piket is een regelmatig genoemde reden om uit te treden als crisisfunctionaris bij 

Bevolkingszorg. Daarnaast speelden de effecten van de coronamaatregelen een belangrijke rol, zoals minder 

contactmomenten, een minimaal en voornamelijk online aanbod van scholingsactiviteiten. Dit had een negatief 

effect op de gemotiveerdheid van crisisfunctionarissen. Bureau Bevolkingszorg heeft hier zo goed mogelijk op 

gereageerd om extra uitstroom te voorkomen.   

 

Er zijn nog steeds structurele vacatures voor crisiscommunicatie-functies. Dit blijft een punt van aandacht en 

zorg. Het duurzaam kunnen leveren van voldoende capaciteit en kwaliteit is volledig afhankelijk van de 

arbeidsmarkt en de bereidheid van gemeenten én ambtenaren om de nevenfunctie in te vullen.  

Dankzij de verdeling per gemeenten is er meer bewustwording ontstaan, maar het blijkt niet eenvoudig om de 

afspraken gestand te doen en daarmee het benodigd aantal crisiscommunicatie functionarissen in te vullen.  

Werkgroep Personeel weer nieuw leven ingeblazen 

De Wnra, maar ook een onvoldoende borging van crisiscommunicatiefuncties bij gemeentelijke vacatures gaf 

aanleiding tot het weer opstarten van deze werkgroep. Het OGC heeft hier in 2019 over besloten, maar als 

gevolg van de coronapandemie is de uiteindelijke verbinding met de gemeentelijke P&O/HRM afdelingen pas 

eind 2020 tot stand gekomen. In 2021 was het de bedoeling aan te sluiten op een regulier overleg dat de VRK 

met deze afdelingen heeft, om zo efficiënt te kunnen overleggen met deze groep. Uiteindelijk bleken de 

agenda’s teveel uiteen te lopen en is het eerste overleg gepland begin februari 2022.  

Pikethandleiding geactualiseerd  

De pikethandleiding is een praktisch document die vooral gericht is op de arbeidsrelatie die je als 

crisisfunctionaris hebt in je nevenfunctie ten opzichte van de reguliere functie bij de eigen gemeente.  

De pikethandleiding is in 2021 in zijn geheel opgefrist en aangepast naar de meest actuele stand van  

Actievere benadering leidinggevenden na inzet 

Er is een format brief opgesteld die kort na een inzet gedeeld kan worden met de leidinggevenden van de 

ingezette crisisfunctionarissen.  
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8 Keten- en netwerkpartners 

In 2021 is er in voorkomende gevallen contact geweest met de keten- en netwerkpartners. Los van de reeds 

lopende trajecten, zoals Bevolkingszorg NW3 en met het Rode Kruis, was er geen capaciteit beschikbaar om 

verder te bouwen en investeren in de relaties en samenwerking. In onderstaand figuur zijn de keten- en 

netwerkpartners afgebeeld waarmee er in voorkomende gevallen wordt samengewerkt.  

 

Vanuit het OTO-plan zijn er twee partnersessies georganiseerd voor de Officieren van Dienst, met daarbij 

presentaties van: calamiteitencoördinator Meldkamer Noord-Holland, crisismanager Schiphol, Officier van 

Dienst Politie, woningcorporaties (Elan Wonen en Pre-Wonen), Rode Kruis en de Omgevingsdiensten IJmond 

en Noordzeekanaalgebied. 

 

 



Bureau Bevolkingszorg ●  Jaarverslag 2021 21 

9 Bijlagen 

9.1 BIJLAGE 1 - Incidenten 2021 (Alarmeringen en/of inzetten OvD-Bz) 
 

# Datum GRIP Omschrijving Gemeente 

1 1-jan GRIP 0 Middelbrand Velserbroek Velsen 

2 17-feb GRIP 0 Grote brand woning - Lutilistraat Hoofddorp Haarlemmermeer 

3 9-mrt GRIP 0 Stank / hinderlijke lucht (gaslucht) Kooglaan Uitgeest Uitgeest 

4 10-mrt GRIP 0 Stank / hinderlijke lucht (gaslucht) Kooglaan Uitgeest Uitgeest 

5 28-mrt GRIP 0  Grote brand buiten - Tata Steel Velsen 

6 4-mei GRIP 0  Stormschade - Kees Delfsweg Beverwijk Beverwijk 

7 11-mei GRIP 0  Zeer grote brand industrie - Emrikweg Haarlem Haarlem 

8 
24-mei GRIP 0 

 Zeer grote brand woning/loods - Bennebroekerweg 
Zwaanshoek Haarlemmermeer 

9 21-jun GRIP 0 Grote brand industrie - A. Hofmanweg Haarlem Haarlem 

10 20-jul GRIP 0 Zeer grote brand woning - Rijksstraatweg Haarlem Haarlem 

11 
26-jul GRIP 0 

Hulpverlening materiaal (elektrisch) Duin en Beeklaan 
Bloemendaal Bloemendaal 

12 18-27-aug  Opvang evacuatievluchten Afghanistan Haarlemmermeer 

13 5-sep GRIP 0 Grote brand loods - Hoofdweg Hoofddorp Haarlemmermeer  

14 5-sep GRIP 0 Grote brand woning – Laan van York Hoofddorp Haarlemmermeer 

15 28-sep GRIP 0 Middelbrand appartement - Drechtstraat Beverwijk Beverwijk 

16 3-okt GRIP 1 Gaslekkage woning - Karel van Manderstraat Haarlem Haarlem 

17 13-okt GRIP 0 Grote brand - Industrieweg Beverwijk Beverwijk 

18 23-27 okt  Opvang vluchtelingen hotels Haarlemmermeer Haarlemmermeer 

19 13-nov GRIP 1 Zeer grote brand basisschool Bavo - Westergracht Haarlem Haarlem 

20 23-nov GRIP 1 Gaslucht flat - Beneluxlaan Heemskerk Heemskerk 

21 27-nov GRIP 1 Assistentie ambulance E-pier - Rinse Hofstraweg Schiphol Haarlemmermeer 

22 28-nov  Assistentie quarantainehotel vluchten Zuid-Afrika, Hoofddorp  Haarlemmermeer 

23 9-dec GRIP 1 Grote brand autosloperij - Achterasweg Vijfhuizen Haarlemmermeer 

24 13-dec GRIP 0 Assistentie politie plofkraak Rijksstraatweg Haarlem Haarlem 

25 26-dec GRIP 1 LVO noodsituatie Schiphol  Haarlemmermeer 
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9.2 BIJLAGE 2 - Verdeling functies op piket  
 

Peildatum: 1 januari 2022 

Gemeente 

aantal 

inwoners 

(2021) 

Percentage 

naar rato 

inwoners 

Verwachting 

aandeel 

functionarissen 

Werkelijk 

aandeel 

functionarissen 

Aantal 

medewerkers op 

hard piket 

Aantal 

medewerkers op 

zacht piket 

Aantal 

medewerkers  

als reserve 

Beverwijk 41.863 7,6% 11 15 10 5 1 

Bloemendaal 23.478 4,3% 6 8 6 2 - 

Haarlem  162.543 29,5% 48 46 24 22 - 

Haarlemmermeer 157.789 28,6% 42 36 20 14 14 

Heemskerk 39.191 7,1% 11 3 1 2 4 

Heemstede 27.545 5,0% 7 6 2 4 1 

Uitgeest 13.632 2,5% 4 5 5 - 2 

Velsen 68.617 12,4% 19 16 10 6 1 

Zandvoort 17.168 3,1% zie Haarlem -  - - - 

VRK  n.v.t. n.v.t.  0 8* 6 2 2 

Omgevingsdienst IJmond n.v.t. n.v.t 0 4* - 4 - 

Omgevingsdienst NZKG n.v.t. n.v.t. 0 6* - 6 - 

Externen crisiscommunicatie  n.v.t. n.v.t.  0 3* 3 - - 

Totaal 551.826  148 135 87 67 25 

Legenda kleuren:  > 90% of < 2 personen = groen   <90% maar >70%  = oranje  <70% = rood   

NB: vanwege de hoge mate van vrijblijvendheid tellen reserves niet mee voor  de verwachtingen per gemeente. Het geeft wel een inzicht dat in voorgaande jaren niet specifiek zichtbaar is gemaakt. D.m.v. specifieke 

kleur  in  de kolom is inzichtelijk gemaakt wat het effect is als de reserve wel meetelt voor het quotum.  

* =  deze functionarissen tellen niet mee in de balans tussen verwachting en het werkelijk aandeel functionarissen vanuit de gemeenten. 
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9.3 BIJLAGE 3 – Verdeling hard piket functies crisiscommunicatie 
 

In het OCG van 20 juni 2019 is besloten een gemeentelijke verdeling van crisisfunctionarissen op hard piket (functies met een opkomstplicht binnen een gestelde tijd)  binnen het  

proces crisiscommunicatie vast te stellen en zo per gemeente een inspannings- en leveringsverplichting vast te stellen. Op peildatum 31 december 2021 is de stand van zaken als volgt: 

   

 

     * Het gaat bij (namen tussen haakjes) om collega's op zacht piket die hebben bijgesprongen in hard piket.   

** De VRK levert een poule van 6 voorlichters van dienst (BRW/GGD) die gealarmeerd worden vanaf 'middel incident'  
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9.4 BIJLAGE 4 – Infographic n.a.v. inzet bij repatriëring vanuit Afghanistan  
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