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  Memo 

   

   
 
 
Met deze memo blikken we terug op wat we de afgelopen twee jaar hebben gedaan aan 
zelfredzaamheid en burgerparticipatie vanuit ons beleidskader (Regionaal beleidsplan 2016-2019 en 
Integraal zelfredzaamheidsbeleid 2016-2019).  
 
 
Regionaal beleidsplan 2016-2019 
Omdat zelfredzaamheid binnen alle sectoren een belangrijk thema is, maar veel initiatieven per sector 
worden ontplooid, is het bij uitstek een thema dat integraal veel mogelijkheden biedt en is daarom 
meegenomen in dit beleidsplan.  
 
De onderstaande activiteiten zijn voor zelfredzaamheid opgenomen in het Regionaal beleidsplan 
2016-2019. Er staat een kruis in het vakje bij het jaartal/ jaartallen volgens de planning in het 
beleidsplan. Daar waar de activiteit is opgepakt, wordt deze activiteit groen gekleurd in de 
bijbehorende activiteitentabel. Is de activiteit niet ondernomen dan wordt deze met rood aangeduid. 
Voor activiteiten die wel lopen, maar vertraging oplopen, zijn oranje ingekleurd. 
 
 

Zelfredzaamheid en burgerparticipatie  
Wanneer 

Acties 2016 2017 2018 2019 

Opstellen integraal zelfredzaamheidsbeleid met uitwerking van thema’s, 
activiteiten en een werkwijze voor monitoring van de activiteiten 
(bijvoorbeeld door het instellen van een periodiek, multidisciplinair overleg) 

X    

Multidisciplinair onderzoek naar mogelijkheden om tijdens rampen en 
crises burgers die verminderd zelfredzaam in beeld te krijgen.  

X X   

 
 
Nadere toelichting: 

 De uitwerking van het onderwerp zelfredzaamheid en burgerparticipatie uit het Regionaal 
beleidsplan heeft plaatsgevonden in het Integraal zelfredzaamheidsbeleid 2016-2017 
(afgerond in januari 2016); 

 Het multidisciplinair onderzoek naar mogelijkheden om tijdens rampen en crises burgers die 
verminderd zelfredzaam in beeld te krijgen, is ook opgenomen in het Integraal 
zelfredzaamheidsbeleid, zie hieronder. Daarin is het onderzoek aan 2017 gekoppeld, 
vanwege het themajaar van 2017: brand en verminderd zelfredzamen. 



Integraal zelfredzaamheidsbeleid 2016-2019 
Eind 2016 is multidisciplinair het onderdeel ‘zelfredzaamheid en burgerparticipatie’ uit het regionaal 
beleidsplan nader uitgewerkt. Er is gekozen voor een pragmatische beleidsfocus en het benoemen 
van een aantal activiteiten om deze beleidsfocus tot uitvoering te brengen. Het gaat daarbij om de 
activiteiten: 
 

Integraal zelfredzaamheidsbeleid 2016-2019  
Wanneer 

 2016 2017 2018 2019 

Bestaande activiteiten verbinden en versterken door het oprichten van een 
multi platform 

X X X X 

Landelijke ontwikkelingen monitoren door deelname aan netwerken en 
aanhaken als dat wenselijk is 

X X X X 

Onderzoek om publiciteit rond oefeningen en grote incidenten versterken 
(24-uursregel) 

 X   

Nagaan welke bronnen en informatie via de contactlijnen vanuit ROT en 
secties zijn te raadplegen om verminderd zelfredzamen in beeld te krijgen, 
in zoverre dat kan/ past bij de verantwoordelijkheid van de crisisorganisatie 

 X   

Ontwikkelingen monitoren t.a.v. burgerparticipatie en evt. op aanhaken X X X X 

Burgers actief betrekken bij wat we doen (bijv. bij oefeningen, 
productontwikkeling e.d.) 

X X X X 

 
 
Nadere toelichting: 

 Bestaande activiteiten verbinden en versterken door oprichten multidisciplinair platform: begin 
2016 is gestart met het multidisciplinaire platform zelfredzaamheid Gelderland-Zuid. In 2016 is 
het platform 4 keer bij elkaar gekomen, in 2017 3 keer, en zijn de volgende onderwerpen om 
bestaande initiatieven te koppelen, onderzocht: 
 mogelijkheden om wijkactiviteiten te koppelen, bijv. het betrekken van de politie bij en het 

verbreden van de dag voor de mantelzorger 2016. Aangesloten zou worden bij een 
initiatief van een gemeente, maar deze dag is uitgesteld. We hebben ons toen op de 
andere activiteiten geconcentreerd; 

 mogelijkheden onderzoeken om de omgeving van de verminderd zelfredzame te 
versterken. Hier werden kansen gezien om aan te sluiten bij de dag van de mantelzorger 
(zie hierboven), maar die is niet doorgegaan. Het onderzoek dat de brandweer tweede 
helft 2016 heeft gedaan naar het netwerk rond verminderd zelfredzamen heeft inzichten 
opgeleverd die begin 2017 door de brandweer zijn gepresenteerd bij een mini-congres. Dit 
onderzoek, de handelingskaart die ontwikkeld is voor thuiszorg en de zelfstandig wonende 
oudere en de vervolgactiviteiten n.a.v. het mini-congres bieden de diverse betrokken 
organisaties (zowel zorgverleners en woningcorporaties als gemeenten en hulpdiensten) 
handvatten om mee verder te gaan; 

 Inventarisatie van activiteiten die we al doen voor verminderd zelfredzamen (medio 2016); 

 Landelijke ontwikkelingen monitoren: er wordt deelgenomen aan netwerken. Hierover wordt 
gerapporteerd aan de deelnemers van het platform; 

 Onderzoek om publiciteit rond oefeningen en grote incidenten versterken (24-uursregel): om 
binnen 24 uur na een groot incident of een (straat)oefening een relevante kernboodschap of 
handelingsperspectief te kunnen inzetten, is een set aan standaardboodschappen 
noodzakelijk. Begin 2017 is onderzocht of deze al bestaat. Communicatie pakt dit verder op. 

 Onderzoek beeld verminderd zelfredzamen: is in 2017 afgerond en apart over gerapporteerd; 

 Ontwikkelingen monitoren t.a.v. burgerparticipatie en evt. op aanhaken: in 2016 is vanuit het 
platform onderzocht hoe burgerhulp/ burgerparticipatie bij hulpverlening versterkt kan worden. 
Juridische kaders zijn daarbij betrokken, evenals ervaringen uit andere regio’s en de 
ervaringen van OvD’s in de praktijk. Hieruit is de ‘Checklist burgerhulp’ ontwikkeld (opgeleverd 
eind 2017) en  de fact sheet over aansprakelijkheid (oplevering door IFV: PM) .  

 Burgers actief betrekken bij wat we doen In 2016 is een plan van aanpak opgesteld met 
mogelijkheden om burgers, bedrijven en instellingen bij onze werkzaamheden rond het risico 
hoogwater te betrekken. Hieruit zijn de bewonersonderzoeken in Kekerdom in 2016 
(jaarthema hoogwater) en van woongebouwen in 2017 (jaarthema brand en verminderd 
zelfredzamen) opgepakt door een elk jaar apart ingestelde werkgroep.  



 
Conclusie en vervolg 
We hebben elkaar (politie, brandweer, GHOR, GGD, RAV, GMK, bevolkingszorg en communicatie) 
goed leren kennen op het gebied van wat we doen i.r.t. zelfredzaamheid en burgerparticipatie. Ook 
zijn er innovatieve pilots opgepakt, zoals de bewonersonderzoeken en de checklist burgerhulp en een 
aantal onderwerpen nader uitgediept. 
 
Platform naar digitaal platform 
Eind 2017 zijn de concrete activiteiten die in de beleidsplannen zijn geformuleerd, afgerond; er was op 
dat moment in het platform geen behoefte aan het formuleren van nieuwe gezamenlijke concrete 
activiteiten. Daarom is besloten over te gaan naar een digitaal platform. 
 
Hierdoor zijn we in staat vast te houden aan: 

 het elkaar te blijven informeren en vinden over lopende mono plannen, projecten en 
activiteiten, die relevant kunnen zijn voor de andere disciplines; 

 het in stand houden van ingangen bij de disciplines zodat we elkaar weten te vinden op 
momenten dat dat nodig is; 

 landelijke ontwikkelingen monitoren door deelname aan netwerken (continu) en dit te delen 
met de deelnemers aan het platform. 

 
Ook met de bewonersonderzoeken willen we in 2018 en 2019 doorgaan, maar dat vraagt maatwerk 
per jaarthema. In overleg met de deelnemers van het platform en met de projectgroepleden van de 
twee jaarthema’s die nog volgen, kan worden bepaald wie er in de werkgroep voor het bewoners-
onderzoek van het betreffende jaar plaatsnemen. Het Veiligheidsbureau zal daarvoor het initiatief 
nemen. 
 
Mocht een nieuw te ondernemen concrete activiteit of nader uit te diepen thema op het gebied van 
zelfredzaamheid en burgerparticipatie vragen om het plannen van een overleg, weten we elkaar te 
vinden. 
 


