Bijlage 3: Strategische Agenda, Project Bevolkingszorg.

Waar gaat het project over?
De implementatie van de visie en prestatie-eisen uit het door het Veiligheidsberaad vastgestelde
rapport Bevolkingszorg op orde 2.0
De visie bestaat uit vier elementen:
1. De samenleving neemt haar verantwoordelijkheid. Er zijn immers grenzen aan de
hulpverleningscapaciteit.
2. De gemeenten en veiligheidsregio’s hebben bij wet een zorgtaak voor alle bewoners in hun
verzorgingsgebied. Het feit dat het grootste deel van de slachtoffers zichzelf tijdens een crisis in
veiligheid kan brengen, betekent dat de zorg zich vooral moet richten op de slachtoffers die de
zorg het hardst nodig hebben.
3. Bestuurlijke acceptatie van het gebruik van burgerhulp is cruciaal. Het is vanzelfsprekend dat
inwoners hulp bieden zolang de hulpdiensten niet volledig zijn opgeschaald en de gemeente
accepteert specialistisch hulpaanbod van burgers en/of bedrijven.
4. De gemeente en hulpverleningsdiensten bereiden zich voor op ‘redelijkerwijs te verwachten’
crises. Het is niet realistisch te denken dat de overheid zich op alle denkbare (worst case)
scenario’s kan voorbereiden. In een crisissituatie waarbij niet-voorbereide zorg geleverd moet
worden, wordt deze ‘restzorg’ op basis van improvisatie ingericht.

Wat is het doel/ wat zijn de beoogde resultaten?
Bevorderen van de implementatie van BZOO 2.0 door middel van
 Het maken van een overzicht van ervaringen en best practises
 Het delen van deze best practices en ervaringen
 Het herzien van het referentiekader regionaal crisisplan 2009 en de kwalificatieprofielen en
opleidingsproducten bevolkingszorg in lijn met de visie BZOO 2.0
 Het bewerkstelligen van een gedrags- en of cultuurverandering binnen de gemeenten
(bevorderen zelfredzaamheid en burgerparticipatie)
 Inzicht in de vorderingen globaal en per regio

Wat is het looptijd/fasering van het project?
2015-2016
Hoeveel tijd/capaciteit vergt de inzet op het project?
Landelijk: 98 dagen
Regionaal/ lokaal: pm

Verricht VRGZ nu al activiteiten op het terrein van het project. Kortom, is het opgenomen in de
reguliere planning.
In het algemeen bestuur van 9 april 2015 wordt voorgesteld de visie van bevolkingszorg op orde 2.0 te
omarmen. Daarnaast wordt voorgesteld in te stemmen met de prestatie-eisen met uitzondering van
een 4-tal, waarop een aanvullend advies is geformuleerd (zie agendapunt 8). Implementatie van de
visie en de prestatie-eisen wordt meegenomen in het regionaal beleidsplan en het regionale
programma bevolkingszorg 2015-2018 die nu in ontwikkeling zijn.
Heeft het project voor VRGZ wel of geen prioriteit en waarom?
Met enkel het implementeren van de visie en de prestatie-eisen wordt bevolkingszorg niet versterkt.
De aandacht gaat primair uit naar het vakbekwaam maken en houden van de lokale functionarissen
met een rol in de bevolkingszorgorganisatie. De visie en de prestatie-eisen maken daar onderdeel van
uit.
Hoeveel capaciteit zetten wij daar nu op in? Kost de inzet voor het project naar verwachting
meer of minder inzet?
Door de implementatie te borgen binnen het programma bevolkingszorg, worden werkzaamheden
opgepakt door de huidige 3 werkgroepen planvorming, opleiden & oefenen en beleid, beheer
&financiën bevolkingszorg.
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Het projectplan versterking bevolkingszorg zal derhalve niet veel extra capaciteit vragen van de regio.
Mede, omdat richting de landelijke projectorganisatie is aangegeven weinig toegevoegde waarde te
zien in de themabijeenkomsten en leerarena’s. Intervisie en delen best practices gebeuren nu ook al
met bijvoorbeeld de buurregio’s in Oost-Nederland, Utrecht en Brabant-Noord.
Advies:
Instemmen met het projectplan versterking bevolkingszorg, met dien verstande
 dat regio’s niet verplicht zijn deel te nemen aan de thematische bijeenkomsten en leerarena’s
 de bevolkingszorgexperts uit de gemeenten en veiligheidsregio’s worden betrokken bij de
doorontwikkeling, herziening van het Referentiekader regionaal crisisplan en de
opleidingsproducten bevolkingszorg (voorheen project GROOTER). Dit om draagvlak binnen
de regio’s te behouden voor deze opleidingsproducten.
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