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1 Doel agendering

Beeldvorming

Oordeelsvorming

X Besluitvorming

2 Vraagstelling:
Ingevolge de Wet Veiligheidsregio’s dient het bestuur van de VRK te beschikken 
over een kwaliteitssysteem. De basis hiervoor is vastgelegd in het kwaliteitsbeleid. 
In  navolging  van  het  uit  2014  daterende  beleid  wordt  u  hierbij  een  nieuw 
kwaliteitsbeleid voor  de periode 2020-2022 getiteld  ‘Samen leren en sturen’  ter 
vaststelling voorgelegd.

3 Achtergrondinformatie:
In het vorige bestuurlijk vastgestelde kwaliteitsbeleid ‘Koers op kwaliteit’ is de basis 
gelegd voor een kwaliteitssysteem voor de VRK om de kwaliteit van de organisatie 
en processen voortdurend te verbeteren en ontwikkelen. Dit kwaliteitssysteem is 
inmiddels geborgd en in 2018 heeft dit geresulteerd in het feit dat de VRK als eerste 
Veiligheidsregio het internationale kwaliteitscertificaat ISO 9001 2015 heeft weten 
te behalen.  

In het nieuwe kwaliteitsbeleid wordt de nadruk meer gelegd op het stimuleren van 
een kwaliteitscultuur, waarin samenwerken en leren in teams een belangrijk 
aandachtspunt is. De kwaliteitscyclus wordt daarbij nadrukkelijk gekoppeld aan de 
normale jaarplancyclus van de VRK. 
Verder wil de VRK het opgebouwde kwaliteitssysteem goed borgen door te blijven 
voldoen aan deze internationale ISO-kwaliteitsnorm.

In het bijgevoegde kwaliteitsbeleid wordt onder meer ingegaan op:
 Leidende principes voor kwaliteit (o.m. de bedoeling, leiderschap, 

samenwerking, goed presteren, verbinding met omgeving en stakeholders)
 De ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit
 De evaluatie van het Kwaliteitsbeleid ‘Koers op kwaliteit’ uit 2014
 Het VRK-kwaliteitssysteem
 De bestuurlijke rol (in relatie tot het kwaliteitssysteem).

4 Consequenties en risico’s:
Aan de verschillende organisatieonderdelen van de VRK wordt de opdracht gegeven 
om het nieuwe kwaliteitsbeleid te implementeren door o.m. workshops en MT- en 
teambijeenkomsten.  Zij  worden  daarbij  ondersteund  door  de  verschillende 
adviseurs kwaliteit en bedrijfsvoering van de VRK.
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Financiën
De kosten  die  verbonden  zijn  aan de  invoering  van het  nieuwe kwaliteitsbeleid 
worden vanuit de exploitatie van de VRK gedekt.

5 Voorstel te nemen besluit:
- Kennis te nemen van het Kwaliteitsbeleid 2020-2022 VRK ‘Samen leren en 

sturen’

6. Bijlage(n):
- Kwaliteitsbeleid  2020-2022  ‘Samen  leren  en  sturen’  Veiligheidsregio 

Kennemerland (versie september 2019).

In de vergadering te nemen besluit:
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