
 

 

  
 

Notitie 
Datum: 30 december 2019 

Betreft:  Periodiek beeld rampenbestrijding en crisisbeheersing 2019 – Operationele prestaties 

 

De Inspectie Justitie en Veiligheid (de Inspectie) brengt één keer per drie jaar in beeld hoe de 

veiligheidsregio’s invulling geven aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing. In 2019 biedt de Inspectie 

daarom een Periodiek beeld aan over de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Als input heeft de 

Inspectie onderzoek gedaan naar diverse onderwerpen. De VRH is betrokken bij de deelonderzoeken 

‘operationele prestaties’ en ‘kwaliteitszorg’. De uitkomsten van het deelonderzoek ‘kwaliteitszorg’ zijn op 

16 oktober al met het Algemeen Bestuur gedeeld. Deze notitie beschrijft kort de conclusies van het 

deelonderzoek ‘operationele prestaties’ en de acties die al ondernomen worden.  

 

Melding en alarmering – Voor verbetering vatbaar 

De Inspectie concludeert dat het alarmeren van de in– en externe functionarissen van de crisisorganisatie 

over het algemeen goed verloopt. De systeemtesten laten zien dat de teams compleet en binnen de vereiste 

tijd met hun werkzaamheden kunnen starten. De Inspectie concludeert dat dit proces nog wel voor 

verbetering vatbaar is, omdat de calamiteitencoördinator (CaCo) in de praktijk niet altijd in positie is. De 

veiligheidsregio neemt momenteel stappen om hierin verbetering aan te brengen.  

 

Leiding en coördinatie – Op orde 

Er is gebleken dat de crisisteams in 2016-2018 conform wettelijke samenstelling zijn opgekomen en hun 

taken hebben uitgevoerd conform het toetsingskader. Daarbij zijn ieders rollen en verantwoordelijkheden 

in de crisisteams goed bekend, is de aanpak tijdens incidenten duidelijk en worden waar nodig 

aanpassingen snel doorgevoerd. Aan dit proces wordt blijvend aandacht besteed binnen het Multidisciplinair 

Opleiden, Trainen en Oefenen programma. Hierbij kan gedacht worden aan een efficiëntere afstemming en 

het voorkomen van onduidelijkheden door continue verbreding van kennis.  

 

Informatiemanagement – Voor verbetering vatbaar 

De Inspectie concludeert dat beelden in LCMS veel informatie bevatten over de incidenten en de aanpak. 

Op deze manier beschikken de betrokken partijen over zo veel mogelijk relevante informatie. 

Verbeterpunten voor dit proces betreffen voornamelijk het gebruik van LCMS. De VRH is van mening dat 

het snel(ler) delen van informatie altijd een punt van aandacht moet zijn. Daarom wordt ook aan dit proces 

blijvend aandacht besteed. Onder andere door het invoeren van het deelplan Multidisciplinair 

Informatiemanagement, het organiseren van specifieke oefendagen voor Informatiemanagement en het 

versterken van de sectie informatiemanagement door middel van een flexpool.  

 

Crisiscommunicatie – Op orde 

De uitvoering van het proces crisiscommunicatie is in Haaglanden belegd bij de gemeenten. De 

sleutelfunctionarissen voor het proces crisiscommunicatie staan op ‘hard’ piket in regionale pools. De 

Inspectie concludeert dat er sprake is van tijdige, doelgerichte en regelmatige afstemming over de 

communicatie over de ramp of crisis naar de verschillende hierbij te onderscheiden doelgroepen. De 

communicatieadviseurs hebben nadrukkelijk aandacht voor het geven van handelingsperspectieven, het 

gebruik van de juiste communicatiemiddelen en de impact van de communicatie.  

 

Overdracht nafase – beperkte informatie beschikbaar 

De Inspectie constateert dat de beschikbare informatie over het proces ‘overdracht nafase’ te beperkt is 

om tot een onderbouwde kwalificatie te komen. De reden voor het ontbreken van deze informatie is een 

wijziging in het toetsingskader. Voor de jaren 2016-2018 heeft de VRH in overleg met de Inspectie het 

toen geldende toetsingskader als basis van de systeemtesten en evaluaties gebruikt. In dit kader was het 

onderwerp overdracht nafase geen specifiek onderdeel. Vanaf 2019 is dit onderwerp wel meegenomen in 

de evaluaties van GRIP incidenten. 

 


