
Bijlage 1.Strategische Agenda: Project Kwaliteit en Vergelijkbaarheid 
 
Waar gaat het project over? 
 
De doelstelling van het project Kwaliteit en Vergelijkbaarheid is: bijdragen aan het goed functioneren 
van de veiligheidsregio’s. 
 
Een ‘goed functionerende veiligheidsregio’ is geen eenduidig begrip en kan afhankelijk van de 
betrokken belanghebbenden (Veiligheidsberaad, veiligheidsregio’s, ministerie van VenJ, Inspectie en 
anderen), verschillend uitgelegd worden. Voor kwaliteit en vergelijkbaarheid wordt zowel naar de 
organisatie- als naar de resultaatkant gekeken en ligt de focus op een veiligheidsregio, die als 
professionele organisatie: 
a. verantwoording neemt voor en aflegt over hetgeen geleverd wordt; 
b. leert en samenwerkt. 
Hierbij wordt vooral ook gezocht naar de mogelijkheden om de verbinding hiertussen (leren en 
samenwerken en verantwoorden) te leggen. 
 
 
Wat is het doel/ wat zijn de beoogde resultaten? 
 
Hoofddoel  Verbeteren van de kwaliteit en bevorderen van eenduidige kwaliteitsstandaard 
Doel 1   Landelijke visie op kwaliteitszorg  
Doel 2    Landelijk referentiemodel kwaliteit  
Doel 3    Ontwikkel proces hoe regio’s de vergelijking gaan organiseren 
 
 
Wat is het looptijd/fasering van het project? 
 
Doel 1 
Tweede en vierde kwartaal 2015:Ontwikkeling gezamenlijk kader en landelijke visie op kwaliteitszorg 
 
Doel 2 
Eerste en vierde kwartaal 2016: Ontwikkeling Referentiemodel kwaliteit 
 
Doel 3 

Eerste en voerde kwartaal 2016: Vormgeving proces van vergelijking 
 
 
Hoeveel tijd/capaciteit vergt de inzet op het project? 
 
De inbreng van VRGZ bestaat eruit dat een inhoudelijke bijdrage wordt geleverd aan het project door 
het bijwonen van werksessies- en conferenties. De inschatting is dat dit zo’n 16 uur per kwartaal 
betekent (64 uur op jaarbasis). 
 
Het implementeren van de projectresultaten zal meer inzet vragen. Het gaat dan om taken als 
verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens ten behoeve van de vergelijking. Op dit 
moment is nog niet in te schatten welke tijdsinspanning dit vraagt van de organisatie.  
 
Verricht VRGZ nu al activiteiten op het terrein van het project. Kortom, is het opgenomen in de 
reguliere planning.  
 
Het project maakt daarmee onderdeel uit van de reguliere planning en kan binnen de huidige 
urenbegroting worden opgevangen. 
 
 
Heeft het project voor VRGZ wel of geen prioriteit en waarom? 
 
Het project kan binnen de reguliere urenbegroting worden opgevangen. Dit project maakt onderdeel 
uit van de reguliere werkzaamheden en heeft daarmee geen verhoogde prioriteit. 
 



Advies: 
 
In de eerste fase van het project (t/m Q4 2016) wordt een gezamenlijk kader ontwikkeld en wordt een 
referentiemodel kwaliteit opgesteld. Tevens worden afspraken gemaakt over de manier waarop regio’s 
met elkaar gaan vergelijken. Deze fase kan binnen de bestaande urenbegroting worden opgevangen. 
 
In volgende fase (Q1 2017 en verder) vindt daadwerkelijke implementatie plaats en wordt uitvoering 
gegeven aan de uitkomsten van dit project. De werkzaamheden zullen dan hoofdzakelijk bestaan uit 
het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens ten behoeve van de vergelijking. Op dit 
moment is nog niet in te schatten welke tijdsinspanning dit vraagt van de organisatie. 


