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1. Doel agendering:

Beeldvorming
X Oordeelsvorming

Besluitvorming

2. Vraagstelling:
Vanaf 15 juni 2022 gaat het VBK verder onder de naam Crisisbeheersing Kennemerland. De 
naam Crisisbeheersing Kennemerland past beter bij de netwerkorganisatie in een tijd waarin 
de risico’s en vraagstukken steeds complexer worden. Om ons als regio beter voor te 
bereiden op risico’s en de nieuwe crisis, vindt er tevens een doorontwikkeling plaats op de 
werkwijze van Crisisbeheersing Kennemerland. 

Hierbij wordt het bestuur geïnformeerd over deze naamwijziging. 

3. Achtergrondinformatie:
In de Veiligheidsregio Kennemerland (evenals daarbuiten) is een toename te zien van 
dynamische, onvoorspelbare risico’s en complexe maatschappelijke vraagstukken. Risico’s 
en vraagstukken die de vitale veiligheidsbelangen raken en daarmee de continuïteit van onze
samenleving kunnen verstoren. Dat vraagt eens te meer om een robuuste, vakbekwame en 
wendbare crisisorganisatie in het hart van onze regio. Crisisbeheersing Kennemerland heeft 
in het rampenbestrijdings-en crisisdomein een centrale rol in deze netwerkorganisatie. Om de
spin-in-het-web taak voor onze partners in de crisisbeheersing in de Veiligheidsregio 
Kennemerland te optimaliseren, hebben wij onze interne structuur en werkwijze aangepast. 
Met als doel om op integrale wijze de expertise, opleiding en ondersteuning nog beter samen 
te brengen. De structuur bestaat uit vier onderdelen: 

- Inventarisatie en analyse van risico’s  , zodat er gerichte en onderbouwde keuzes 
kunnen worden gemaakt in de crisisbeheersing door de crisisorganisatie, bestuur en 
partners t.a.v. inwoners/bezoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties;

- Continue ontwikkeling t.a.v. planvorming op basis van het risicoprofiel, visie en beleid
met betrekking tot vakbekwaamheid, processen L&C en IM, zodat de VRK kan 
beschikken over een optimaal voorbereide en parate crisisorganisatie;

- Faciliteren tijdens de uitvoering en preparatie naar de nafase, zodat de 
crisisorganisatie optimaal kan presteren;

- Evaluatie   en verantwoording, zodat van de aanpak kan worden geleerd en deze kan 
worden bijgesteld.

4. Consequenties en risico’s:
Met de naamswijziging, verandert vanaf 15 juni ook het uiterlijk van communicatiemiddelen 
rond crisisbeheersing, zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief, planvormingsproducten, MOTO-
uitnodigingen, etc. Dit past binnen de huidige/bestaande budgetten. Er worden hier dus geen
extra middelen voor gevraagd.  

Verder staan bij Crisisbeheersing Kennemerland flexibele en multidisciplinaire 
werkverbanden centraal. Om daarmee efficiënt en effectief met onze partners te werken aan 
onze gezamenlijke opgaven. Dat geldt ook voor de wensen en behoeftes van onze partners. 
Het is hierbij van belang om goed de omgeving mee te blijven nemen, om hier in 
gezamenlijkheid een invulling aan te geven. Hierbij dient continu de veranderende omgeving 
en uitdagingen te worden meegenomen. 

5. Voorstel te nemen besluit:
Kennis te nemen van de naamswijziging en de doorontwikkeling van de afdeling. 

6. Vervolgtraject:
Met de naamswijziging verandert vanaf 15 juni ook het uiterlijk van de 



communicatiemiddelen. Hier zullen alle kolommen en partners in worden meegenomen. 
Daarnaast wordt ook het bestuur hierin meegenomen. 

7. Bijlagen:
 Praatplaat Crisisbeheersing Kennemerland; 

In de vergadering genomen besluit:
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