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Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.

Geachte mevrouw Lieben, Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

In navolging op mijn bericht van 17 juni jongstleden infomeer ik u over het
vervolg van het deelonderzoek Operationele Prestaties en de gevolgen die dit
heeft voor de afwikkeling van het deelonderzoek Kwaliteitszorg die in uw regio
hebben plaatsgevonden.

Zoals u al in het bericht van 17 juni kon lezen is gebleken dat de Inspectie en de
veiligheidsregio’s (of in ieder geval een aantal veiligheidsregio’s) kennelijk
verschillende beelden hadden over de werkwijze van de Inspectie bij het
onderzoek naar de Operationele Prestaties.
Het verzoek aan de veiligheidsregio’s was om een rode-draden-analyse aan te
leveren van de operationele prestaties tijdens systeemtesten, incidenten en/of
oefeningen.
De veiligheidsregio diende door middel van een eigen analyse van de bevindingen
tijdens haar inzetten aan te tonen hoe ze presteert. Deze analyse diende volledig
(d.w.z. alle processen uit het Toetsingskader 4.0 van de Inspectie bevattend) en
navolgbaar (d.w.z. goed onderbouwd) te zijn.
Met name dat de Inspectie zich bij haar beoordeling zou beperken tot de
informatie uit de door de veiligheidsregio aangeleverde analyse(s) en dat
meegeleverde evaluaties, plannen en andere documenten slechts als eventuele
controle op het gestelde in die analyse dienden, is door een aantal
veiligheidsregio’s anders geïnterpreteerd. Het spijt me dat deze werkwijze vooraf
niet geheel helder is geweest. De Inspectie wil daarom u in de gelegenheid stellen
om waar nodig uw analyse aan te vullen.

De Inspectie zal eerst de door u aangeleverde rode-draden-analyses inclusief het
eventueel meegeleverd overzicht van verbeter- of actiepunten -en waar van
toepassing met de bij de wederhoor aangeleverde aanvullende informatie-
opnieuw bekijken. Zij zal voor uw veiligheidsregio in kaart brengen welke
informatie in de analyse ontbreekt of onduidelijk is om een helder, navolgbaar
oordeel op de processen te kunnen geven. Op basis hiervan wordt u verzocht
die ontbrekende informatie aan te vullen of waar nodig informatie te
verduidelijken, desgewenst toegelicht in een gesprek. Hiervoor zal de Inspectie u
begin augustus benaderen.
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Een aantal veiligheidsregios geeft daarnaast aan dat de kwalificaties onvoldoende
navoigbaar zijn. Dit signaal neemt de Inspectie serieus. De beoordeling van de
Inspectie moet voor de veiligheidsregio’s navolgbaar zijn waardoor
verbeterpunten voor de veiligheidsregio helder zijn. Op die manier worden de
veiligheidsregio’s in staat gesteld te leren.
De Inspectie zal haar beoordelingskader voor operationele prestaties meer
uitwerken om de navolgbaarheid van de kwalificaties te bevorderen. Na
verwerking van de aangeleverde aanvullende informatie zal de Inspectie opnieuw
de processen beoordelen. Vervolgens ontvangt u deze beoordeling voor
wederhoor op feitelijke onjuistheden.

Voor uw regio waar het deelonderzoek Kwaliteitszorg heeft plaatsgevonden geldt
verder het volgende: de wederhoor is of wordt, zoals reeds afgesproken, verwerkt
in een definitief beeld.

Het definitieve complete regiobeeld, dus het beeld Kwaliteitszorg samen met het
beeld Operationele prestaties volgt wanneer het aanvullend onderzoek naar
Operationele prestaties is afgerond.

Het eerder geplande bezoek van de Inspectie ter bespreking van de
terugkoppeling op beide beelden is komen te vervallen. Hierover bent u al door de
Inspectie geïnformeerd. Dit gesprek wordt doorgeschoven naar later in het jaar.
De Inspectie neemt hierover te zijner tijd contact over op.

Het spijt me dat het opleveren van uw regiobeeld hiermee vertraging oploopt. De
Inspectie hoopt echter met dit aanvullend onderzoek meer recht te doen aan de
prestaties die de veiligheidsregio’s de afgelopen jaren hebben geleverd en de
inspanningen van uw veiligheidsregio in het bijzonder.

Voor vragen over het onderzoek Operationele Prestaties kunt u terecht bij de
projectleider José Koonings, via: l.h.m. koonings@insijectie-jenv.nl
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