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Behandelformulier  Vergadering Algemeen Bestuur 

  Datum 

vergadering 

16-10-2019 

  Agendapunt 10 

  Indiener Directeur BV 

  Steller B. Yedema 

Onderwerp Visitatierapport VRH 

Doel Ter kennisname. 

Aanleiding In de Wet Veiligheidsregio’s is vastgelegd dat veiligheidsregio’s 

eenmaal per 5 jaar een visitatie moeten uitvoeren. Deze visitatie 

wordt uitgevoerd door een externe collegiale visitatiecommissie. 

 

In Haaglanden heeft deze visitatie op 3 en 4 april 2019 

plaatsgevonden. De uitkomsten van deze visitatie staan verwoord in 

bijgaand rapport.  

 

Conform de afspraak die is gemaakt in het AB-VRH van 10 april 2019 

worden deze uitkomsten geagendeerd in het AB van 16 oktober en 

daarbij voorzien van duiding.  

Samenvatting Zoals vooraf bepaald, richt het visitatierapport zich op de volgende 3 

thema’s:  

• Maatschappelijke opdracht van de veiligheidsregio; 

• Leiderschap en verandervermogen; 

• Organisatie in samenwerking. 

 

In algemeenheid heeft de visitatiecommissie geconcludeerd dat de VRH 

een regio is:  

 waarbij de organisatie goed op orde is; 

 met een betrokken bestuur dat goed op de hoogte is; 

 energieke, tevreden en bevlogen mensen.  

 Waar een hands-on mentaliteit heerst waar medewerkers zich 

goed bij voelen; 

 De leiding als benaderbaar en aanspreekbaar wordt ervaren;  

 Die een thuisbasis biedt voor de multidisciplinaire 

samenwerking, op- en uitgebouwd vanuit sterke kolommen.  

Naast deze constateringen draagt de commissie ook een aantal 

aanbevelingen aan. Deze worden hieronder uiteengezet, samen met 

een eerste duiding over hoe met de aanbeveling kan worden 

omgegaan.  

 

1. Heroverweeg de opdracht van de VRH waarbij de wenselijkheid 

van een bredere positionering dan het klassieke fysieke domein 

nadrukkelijk in overweging wordt genomen. 

o Duiding: in Haaglanden is bestuurlijk expliciet niet 

gekozen voor een dergelijke verbreding. Bestuurlijk 
standpunt is dat de VRH zich moet richten op de taken 

die zij ook daadwerkelijk kan waarmaken, en dat geen 

verbreding moet plaatsvinden met taken waarvoor de 

verantwoordelijkheid diffuus is. Dit standpunt is onlangs 

nog – in aanloop naar de evaluatie van de Wvr – 
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bestuurlijk bevestigd. Uiteraard geldt dat als een 

incident in een ander domein leidt tot een ramp of 

crisis, de VRH wel een rol heeft in de bestrijding van de 

effecten hiervan en zich hierop voorbereid.    

2. De commissie ziet mooie initiatieven van de VRH t.a.v. 

maatschappelijke betrokkenheid, die nog verder uitgebouwd 

kunnen worden. Het gegeven dat dat de inwoners partners zijn 

van de VRH in zelf- en samenredzaamheid bij incidenten kan 

hiermee verder vorm krijgen. 

o Duiding: dit zal worden meegenomen in het meerjaren 

beleidsplan.  

3. Organiseer het kritisch vermogen – zowel intern als extern – en 

deel de opbrengsten hiervan met de hele organisatie. 

o Duiding: hiervoor zal extra aandacht zijn bij de 

ontwikkeling van het meerjaren beleidsplan, waarbij ook 

eigenaarschap en betrokkenheid worden gestimuleerd. 

4. Maak ruimte op de agenda om vorm te geven aan de verdere 

professionalisering en toekomstbestendigheid van de 

organisatie.  

o Duiding: Jaarlijks zal er op de agenda van het 

directieoverleg ruimte worden gemaakt voor het sparren 

over het vormgeven aan de verdere professionalisering 

en toekomstbestendigheid van de VRH. 

5. Benut het enthousiasme en potentieel van de 

medezeggenschap. 

o Duiding: de bestuurder zal hierover in overleg treden 

met de OR.  

6. Concretiseer de organische verandering door een 

gestructureerde dialoog te voeren met de medewerkers over 

het doel, met richting en prioritering.  

o Duiding: de VRH gaat hiermee aan de slag.  

7. De commissie constateert dat er weinig aandacht is voor 

borging en adviseert om daarbij een middel/ methode te 

zoeken die past bij de VRH, met korte en bondige vastlegging.  

o Duiding: de VRH gaat hiermee aan de slag.  

8. Beschouw crisispartners meer als strategische partners. 

o Duiding: de VRH trekt gericht thematisch op met 

partners en blijft dit op deze wijze doen.  

9. Benut de waardering en erkenning van de VRH door op 

interregionaal en nationaal niveau een pro-actievere houding 

aan te nemen en invloed uit te oefenen.  

o Duiding: daar waar mogelijk zal de VRH dit – in 

afstemming met het bestuur – vaker trachten te doen. 

Gevraagde beslispunten/ 

voorstellen 

Het bestuur wordt gevraagd kennis te nemen. Het rapport zal tijdens 

het AB-VRH van 16 oktober worden gepresenteerd door de voorzitter 

van de visitatiecommissie.  

Financiële consequenties 
n.v.t. 

Personele consequenties n.v.t. 

Overige consequenties 
n.v.t. 

Samenhang met andere 

voorstellen/ eerdere 

besluitvorming 

De scope van het visitatierapport overlapt voor een deel met het 

deelrapport van de Inspectie JenV over kwaliteitszorg (zie agenda-

punt 2-B). Echter, beide rapporten komen hierbij tot andere 
conclusies.     

Communicatie Naast een brede terugkoppeling aan al het personeel ontvangen de 

personen die hebben meegewerkt aan de visitatie (bijv. via de 

interviews) een terugkoppeling.   
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Gevolgde procedure/ 

gepleegde afstemming 

Met wie/welk 

gremium? 

DO 

 

DB 

Wanneer? 

 

24-7-2019 

 

2-10-2019 

Uitkomst?  

 

Akkoord 

 

T.k.n. 

Te volgen procedure/ te 

plegen afstemming 

Met wie/ welk 

gremium? 

Directie Overleg VRH 

Wanneer? 

 

13-11 

 

Doel 

 

Verwerking 

uitkomsten AB 

OR Moet dit stuk naar 

de OR? 

☒ Ja ☐ Nee 

Met welk doel? 

Ter kennisname 

Wanneer? 

15-10-2019  

Fatale datum - 

Besluit   ☐ Conform gevraagd 

besluit 

☐ Na aanpassing 

akkoord 

☐ Aanhouden 

Evt. opmerkingen 

tijdens vergadering  

-  

 

 


