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1

Inleiding

Na het vertrek van de algemeen directeur van de VRGZ is Roel Wever in april 2017 aangesteld als
algemeen directeur a.i. met een drieledige taakstelling, te weten:
 rust brengen op managementniveau;
 zorg dragen voor een gedragen visie op de VRGZ;
 gerelateerd aan de visie voorstellen doen inzake de inrichting van de organisatie.
De praktijk laat zien dat de Brandweer en het Ambulancevervoer dagelijks gericht zijn op het zo goed
mogelijk verrichten van de werkzaamheden (uitrukken, blussen, verplegen, vervoeren, etc.).
In de praktijk is samenwerking voor de gehele organisatie iets wat sporadisch voorkomt en daarmee
is de organisatie veel meer een veelkleurig palet van ‘rood’, ‘geel’ en ‘wit’ en een beetje ‘oranje’.
Ten slotte is de organisatie erg naar binnen gekeerd, te weinig met gemeenten en ketenpartners
aan de slag en te weinig bezig met strategische veranderingen. De gevoelde meerwaarde tot
samenwerking is in de basis nog onvoldoende aanwezig.
In het organogram van de VRGZ worden vijf sectoren herkend en drie ondersteunende afdelingen,
die naast de VRGZ ook de GGD ondersteunen. Kijkend naar de sectoren is er in formatieve en
financiële omvang overduidelijk geen sprake van gelijkwaardigheid in omvang tussen Brandweer,
RAV, GHOR, Veiligheidsbureau en de Gemeenschappelijke Meldkamer.
Verder zijn er een aantal medewerkers die losstaan van het model en rechtstreeks onder de
algemeen directeur vallen, zoals de medewerkers communicatie, de directie- en bestuurssecretaris, de informatiemanager en de jurist. Dit leidt tot vragen zoals waarom deze functionarissen
rechtstreeks onder de algemeen directeur zijn geplaatst, waarom de inhoudelijke mensen niet aan het
Veiligheidsbureau gekoppeld zijn en de ondersteunende mensen aan de ondersteunende afdelingen.
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1.1 Beoogde structuur en cultuur
In de bestuurlijk vastgestelde visie van Roel Wever wordt er gekozen voor een meer netwerkachtige
benadering van werken, voor zoveel mogelijk neerleggen van zelfstandigheid bij de medewerkers in
de organisatie, voor coachend leiderschap, voor een focus op veiligheid (inhoud) en niet op
ondersteuning, voor een proactieve houding en voor ruimte voor de professional, die zoekt naar
verbinding. De inhoud moet vooropstaan en de ondersteuning moet daaraan willen bijdragen. Dit heeft
vanzelfsprekend gevolgen voor de organisatie, de opbouw en inrichting, alsmede voor de werkwijze
en daarbij behorend(e) houding en gedrag, alsmede competenties en vaardigheden, van diezelfde
medewerkers. De volgende doelstellingen staan centraal:
1
Meer focus op de kerntaken van de Veiligheidsregio.
2
Toewerken naar een compactere en efficiëntere organisatie.
3
Meer opereren als verlengd lokaal bestuur; de VRGZ is van en voor de gemeenten.
4
Een cultuur van meer zelfstandig opereren, vertrouwen, verbinden en waarderend
leiderschap.
1

De nieuwe organisatiestructuur ziet er op hoofdlijnen als volgt uit :

Het hart van de nieuwe organisatie wordt gevormd door het VB. Dit is geen vaste club van
medewerkers, maar de belichaming van het idee van netwerksamenwerking zoals beschreven in de
nieuwe visie. De GHOR gaat samenwerken met het Veiligheidsbureau als integrale beleidsgroep van
de VRGZ. Bij een dergelijke organisatie, waarin deze waarden centraal staan en waar we van
medewerkers een externe oriëntatie, samenwerkingsgerichtheid en een opereren in een breder
netwerk verwachten, past een leiderschapsstijl die mensen in hun kracht zet, die uitgaat van
verbinding en waarin coachend optreden een natuurlijke habitat is. Naast structuurwijziging brengen
de nieuwe visie en structuur ook de noodzakelijke aanpassingen in houding en gedrag met zich mee.
Er zal dus ook gekeken moeten worden naar de verbetering van het sturingsmodel.

1.2 Projectopdracht
Voor de fijnstructuur zijn er vier kwartiermakers aangesteld om een viertal inrichtingsvraagstukken uit
te werken. Deze rapportage richt zich enkel op één van die vraagstukken. De projectopdracht is om te
onderzoeken hoe de organisatieonderdelen GHOR en Veiligheidsbureau kunnen worden
samengevoegd. Daarnaast zal er duidelijkheid worden verschaft op de volgende punten:
 Hoe de samenwerking van de twee organisatieonderdelen kan worden vormgegeven, zowel
intern als extern;
 hoe dit organisatieonderdeel als netwerkorganisatie kan functioneren;
 hoe de samenwerking met externe stakeholders als gemeenten, politie, RWS, OM,
ziekenhuizen, zorginstellingen, etc. gaat verlopen en wat dat betekent voor medewerkers en
organisatie;
 hoe de fijnstructuur van dit nieuwe organisatieonderdeel er uit gaat zien;
 een schets van de relatie met de DPG.
De projectgroep zal een rapportage opleveren met antwoord op de gestelde vragen. Tevens zal in de
rapportage gekeken worden naar de vraag of de directeur tevens verantwoordelijk kan zijn voor de
aansturing van dit organisatieonderdeel.
Dit onderzoek richt zich nu niet op de uit te voeren taken door de GHOR en het Veiligheidsbureau.
Beide organisatieonderdelen hebben scherp wat de bestaansopdracht is.
1

Dit was het oorspronkelijke plaatje; het gewijzigde voorstel staat op bladzijde 15.
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1.3 Onderzoeksmethodiek
Het onderzoek en het voorstel dienen in een korte periode te worden opgeleverd. Dat betekent dat de
projectgroepleden veel flexibiliteit in agendavoering moeten omarmen. De projectgroep heeft de keuze
gemaakt om gesprekken te voeren met veiligheidsregio’s die de afgelopen jaren het VB en de GHOR
hebben samengevoegd hebben of juist (weer) gesplitst en bevragen op positieve en negatieve
ervaringen. Hierbij worden vervolgens de diverse inrichtingen met elkaar vergeleken om daar van te
leren wat er beter kan, de beste elementen over te nemen en als het kan het nog beter te doen.

1.4 Leeswijzer
In dit eerste hoofdstuk is de aanleiding voor dit onderzoek beschreven. In hoofdstuk 2 zal uitgebreider
worden gekeken naar de manier waarop het bestaande wetenschappelijk onderzoek schrijft over
samenwerking en sturing in netwerken. Nadat is ingegaan op de karakteristieken van en
perspectieven op netwerken en de sturingsmethode die daarin gebruikt wordt, wordt in
hoofdstuk 4 de diverse inrichtingen van de geïnterviewde veiligheidsregio’s met elkaar vergeleken om
daar van te leren wat er beter kan, de beste elementen over te nemen en als het kan het nog beter te
doen. Als laatste wordt in hoofdstuk 5 het advies gepresenteerd waarin antwoord wordt gegeven op
de diverse onderdelen van de projectopdracht.
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2

Organisatie-inrichting

2.1 Veiligheidsbureau
De sector Veiligheidsbureau is een netwerkorganisatie die ervoor zorgt dat er wordt samengewerkt en
afgestemd ten behoeve van de gezamenlijke voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Het VB initieert en regisseert de multidisciplinaire samenwerking.
De sector Veiligheidsbureau kent de volgende taken/verantwoordelijkheden:
 Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen;
 Informatievoorziening en informatiemanagement;
 Planvorming;
 Alarmeren/opschalen;
 Bevolkingszorg en crisiscommunicatie;
 Advisering evenementen;
 Lerend vermogen, kwaliteitszorg en innovatie (multidisciplinaire incidenten en oefeningen);
 Netwerkmanagement.

2.2 GHOR
De sector GHOR is een netwerkorganisatie die er samen met meerdere zorgaanbieders, de
zogeheten keten- en zorgpartners, voor zorgt dat de geneeskundige hulpverlening voor, tijdens en na
een ramp of crisis adequaat geregeld is. De GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de
Regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening op het
gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing en met de advisering van overheden en overige
organisaties op dit gebied (risicobeheersing). De sector GHOR kent de volgende
taken/verantwoordelijkheden:
 Coördinatie van geneeskundige keten bij rampen en crises;
 Adviseren van overheden over risicobeheersing;
 Sleutelfunctionarissen t.b.v. leiding & coördinatie en informatiemanagement;
 Regiefunctie van de mate van voorbereiding van zorginstellingen;
 Advisering regionaal risicoprofiel;
 Planvorming.

2.3 Aandachtspunten samenwerkingsmodel VB/GHOR
Bij de samenvoeging van beide organisatieonderdelen, en kijkend naar de huidige en mogelijk
toekomstige taken van de (netwerkorganisatieonderdelen van de) VRGZ zijn een paar onderdelen in
het samenwerkingsmodel heel belangrijk.
Vakmanschap
Vakmanschap is een combinatie van kennis, houding en vaardigheden die nodig zijn om het vak uit te
oefenen. De medewerkers moeten daarin optimaal worden ondersteund. De medewerkers moeten
bewust aan de slag kunnen met de vraag wat het vak precies inhoudt, maar er moet ook de
mogelijkheid zijn om beter te worden in het vak om zich zo te blijven ontwikkelen. Er wordt gestreefd
naar integraliteit in de dienstverlening. Het verder kunnen opbouwen van een persoonlijk netwerk is
hierbij randvoorwaardelijk. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van een netwerk bestaande uit zowel
interne als externe partners.
Informatiemanagement
Informatiemanagement is een belangrijk aspect voor de veiligheidsregio, zowel in het dagelijks werk
(koud) als in crisissituaties (warm). Onze kennis- en informatiepositie wordt steeds crucialer. Er is
binnen het Veiligheidsbureau en de GHOR een duidelijke behoefte om de kennis- en informatiepositie
te versterken. Hierbij dient het doel te zijn dat er een actueel beeld wordt gevormd van de (mogelijk)
risico’s die onze samenleving bedreigen. Om dat te bereiken is een ontwikkeling nodig van
informatiemanagement. De informatiehuishouding moet zowel de interne processen als de relaties
met de partners optimaal ondersteunen.
Mens & Organisatie (HRM)

6

Optimale inzet van talent van mensen en werken met plezier zorgt voor de beste prestaties. De
medewerkers van het Veiligheidsbureau en de GHOR vervullen een cruciale rol bij de uitvoering van
de strategische taken van de veiligheidsregio. Daarbij verandert de omgeving waarin we werken
continu hetgeen een beroep doet op de wendbaarheid van de mensen. Dat maakt het noodzakelijk
om over een passend HR beleid te beschikken. Dit uit zich onder andere in een adequaat opleidingsen begeleidingstraject voor de medewerkers en functiedifferentiatie. De uitdaging zal zijn om de
collega’s mee te nemen in de veranderingen, ze uit te dagen om mee te doen en van elkaar te leren.
Dat vraagt in de eerste plaats om een bepaald type leiderschap en in de tweede plaats om het
scheppen van randvoorwaarden voor ontmoeting en mogelijkheden voor het delen van kennis.
Netwerkfunctie en verbinding
Door de complexer wordende (netwerk)samenleving is het noodzakelijk om andere of nieuwe vormen
van samenwerking met bekende en onbekende partners te ontwikkelen. De veiligheidsregio wordt
immers steeds vaker bevraagd door gemeenten om hulp en expertise te leveren waarbij er geen
sprake is van multidisciplinaire opschaling. In de afgelopen jaren hebben de medewerkers een stevig
netwerk opgebouwd. Een netwerk opgebouwd door inhoudelijke kennis van de processen. De
gemeenten onderstrepen het belang van dit regionale specialisme en de specifieke kennis van de
medewerkers op het gebied van crisismanagement bij gemeenten, maar benadrukken wel het belang
van goede samenwerking op lokaal niveau. Het behouden van die verbinding is expliciet belegd
binnen de taken van het Veiligheidsbureau en de GHOR. Het resultaat van de netwerkfunctie en
verbinding moet zijn dat er een cultuur van maximale betrokkenheid en openheid ontstaat waarbij
(maatschappelijke) partners zich in hun taken goed ondersteund en gefaciliteerd voelen, en vice
versa. De mogelijkheid om te zoeken naar nieuwe allianties en het samen in co-creatie zoeken naar
goede oplossingen moet hierbij hoog in het vaandel staan.
Sturing aan de organisatie
Er is een duidelijke behoefte dat het Veiligheidsbureau en de GHOR:
 ten volle hun verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de vanuit de wet of vanuit regelingen
opgedragen taken. Dat wil zeggen dat de mogelijkheid bestaat om optimaal te sturen op het
gewenste resultaat en de uitvoering te kunnen controleren op basis van adequate informatieuitwisseling;
 Zij verantwoording kunnen afleggen over de taakuitvoering op het juiste niveau;
 Zij daartoe behoefte hebben aan een sluitende P&C-cyclus;
 Zij zicht willen hebben op wie waarvoor aanspreekbaar is;
 Helder moet zijn hoe wordt omgegaan met meningsverschillen en naar welk niveau escalatie
plaatsvindt op het moment dat geen oplossing wordt gevonden.
De Directeur Publieke Gezondheid geeft leiding aan twee organisaties – de GGD en de GHOR (en is
in die hoedanigheid lid van de directie van de veiligheidsregio). Het doel van de DPG is het realiseren
van integrale sturing op de reguliere en opgeschaalde publieke gezondheid. Randvoorwaardelijk is
meegegeven door de DPG dat de samenvoeging van de GHOR/VB moet leiden tot een duidelijk
herkenbare en aanstuurbare GHOR en een goed gepositioneerde Directeur Publieke Gezondheid.
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Samenwerking en sturing in netwerken

3.1

Samenwerkingsmodel
2

In 2007 hebben Ansell en Gash onderzoek gedaan naar factoren die een cruciale invloed hebben op
het wel of niet succesvol zijn van samenwerken in een netwerk. Hierbij zijn 137 casestudies
uitgevoerd naar de werking van netwerkorganisaties. Ansell en Gash hebben een aantal belangrijke
variabelen ontdekt waarmee zij een succesvol samenwerkingsmodel hebben ontwikkeld.

Zij stellen dat de cruciale variabelen voor het succes van een samenwerkingsmodel zijn:
De voorgeschiedenis van conflict of samenwerking;
De geschiedenis van de samenwerking kan van invloed zijn op de toekomstige samenwerking.
De motieven voor participatie;
Prikkels om aan een samenwerking deel te nemen is deels afhankelijk van de verwachtingen van
stakeholders of het samenwerkingsproces betekenisvolle resultaten levert.
Een macht – en hulpbron onbalans;
In samenwerkingsverbanden kunnen er problemen ontstaan, als de belangrijke partijen niet de
middelen of expertise hebben om deel te kunnen nemen. Indien bepaalde partijen niet de capaciteit,
status of middelen hebben om op gelijk niveau te participeren, zal het samenwerkingsproces gevoelig
zijn voor manipulatie door andere partijen.
Het leiderschap;
De leider heeft in een netwerkorganisatie de taak om partijen bij elkaar te brengen. Leiderschap wordt
als een cruciale component gezien die partijen bij elkaar brengt en in moeilijke tijden hun door het
samenwerkingsproces heen sleept. Het traditionele denken over leiderschap heeft vaak nog een sterk
extravert ideaalbeeld: de leider heeft overwicht, charisma, is assertief, staat ‘stevig in zijn schoenen’
en kan ‘tegen een stootje’. Leiderschap in netwerken vraagt vooral een fors aantal introverte
eigenschappen zoals luisteren, bescheidenheid, rust, wilskracht en sensitiviteit. In een
netwerkorganisatie verschuift de rol van de leidinggevende naar het coachen en ondersteunen van
medewerkers en het begeleiden van de samenwerkingsprocessen.

2

Ansell & Gash: Collaborative Governance in Theory and Practice in Journal of Public Administration Research and Theory, Volume
18, Issue 4, 1 October 2008
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Institutionele vormgeving.
Instituties hebben betrekking op basisregels, die cruciaal zijn voor de procedurele legitimiteit van het
samenwerkingsproces. Waarschijnlijk is toegang tot het samenwerkingsproces één van de vaak
voorkomende problemen. Literatuur die over samenwerking gaat, stelt dat het proces open en
inclusief dient te zijn.
Ansell & Gash stellen ook dat samenwerking een cyclisch proces is. Hieronder worden de subvariabelen van het samenwerkingsproces verder toegelicht:
Face-to-face dialoog
Samenwerkingen bouwen voort op persoonlijk contact. Om het persoonlijk contact succesvol te laten
zijn moeten de partijen onpartijdig en onbevooroordeeld zijn. De partijen moeten hierbij bereid zijn om
te luisteren naar de verschillende perspectieven en de wil hebben om compromissen te sluiten.
Opbouwen van vertrouwen
Ansell en Gash geven aan dat het samenwerkingsproces niet alleen gaat over het vormen van
consensus. Zij stellen dat het onder andere gaat over het opbouwen van vertrouwen. Wanneer er een
verleden is met conflict, dan moet men de tijd nemen om het vertrouwen op te bouwen. Het opbouwen
van vertrouwen neemt tijd in beslag dat vraagt om een lange termijn verbondenheid, zodat
samenwerkingsresultaten worden bereikt. Dus als er sprake is van een verleden met conflicten, dan
moeten stakeholders tijd investeren in een effectieve wederopbouw van vertrouwen. Indien zij geen
tijd en geld beschikbaar kunnen maken, dan moeten zij niet beginnen aan een samenwerking.
Toewijding aan samenwerking
De mate van toewijding aan de samenwerking is een belangrijke indicator om succes of mislukking te
verklaren. Bij toewijding gaat het om de overtuiging dat onderhandelen om wederzijdse voordelen te
behalen, de beste manier is om gewenste resultaten te bereiken. Eigenaarschap impliceert gedeelde
verantwoordelijkheid voor het proces. Hierin speelt vertrouwen een belangrijke rol, want zonder
vertrouwen willen stakeholders geen verantwoordelijkheid delen.
Gedeelde visie
Onder gedeelde visie wordt verstaan gemeenschappelijke missie, gemeenschappelijke doelen.
Gedeelde visie kan ook worden gezien als de overeenstemming over een probleem. Daarnaast kan
het betrekking hebben op de overeenstemming over de nodige kennis om een probleem aan te
kaarten.
Tussentijdse resultaten
Er is meer kans tot samenwerking wanneer de mogelijke doelen en voordelen van samenwerking
relatief concreet zijn en wanneer kleine winsten uit die samenwerking voortvloeien. Deze kleine
winsten worden door tussentijdse resultaten genoemd. De tussentijdse resultaten zijn van belang zijn
voor het creëren van stuwkracht die kan uitmonden in een succesvolle samenwerking. Deze kleine
winsten kunnen er toe leiden dat stakeholders doorgaan met de samenwerking, toegewijd raken en
doorgaan met het opbouwen van vertrouwen.
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3.2

Sturingsmodel
3

Voor wat betreft de sturingsmodel betogen Provan en Kenis dat er drie mogelijke sturingsvormen zijn
in een netwerkorganisatie:
Zelfregulerend netwerk
In een zelfregulerend netwerk werken verschillende organisaties collectief samen en is er geen sprake
van een afzonderlijke besturingseenheid. Er is geen organisatie die het netwerk als geheel
vertegenwoordigt. De macht is verdeeld over de verschillende netwerken. In een vergaande vorm is
dit netwerk grotendeels gedecentraliseerd en hebben alle deelnemers van het netwerk interactie op
en relatief gelijk niveau. Daartegenover staat dat het zelfregulerend netwerk inefficiënt kan werken,
omdat het vinden van consensus moeilijk is en het netwerk zich naar de omgeving toe niet duidelijk
kan presenteren.
Leiderorganisatienetwerk
De leiderorganisatienetwerk is een vorm die vaker voorkomt, waarbij er verticale relaties bestaan
tussen de organisaties. Anders dan bij een zelfregulerend netwerk worden de activiteiten in het
leiderorganisatienetwerk gecoördineerd door één actor uit het netwerk die zich opwerpt
als organisatieleider. Alle leden hebben in zekere mate een gemeenschappelijke doelstelling en er is
deels sprake van samenwerking en interactie.
Netwerk administratieve organisatie (NAO)
Bij een netwerk administratieve organisatie (NAO) is één aparte entiteit opgezet als beheerder van het
netwerk. Het doel van de entiteit is dat deze het netwerk enkel coördineert en niet, zoals de
organisatieleider bij het leiderorganisatienetwerk, onderdeel is van het primaire proces.
Bij elk van de drie sturingsmodellen kunnen er spanningen ontstaan, bijvoorbeeld tussen flexibiliteit en
stabiliteit. Zo ligt bij het zelfregulerende netwerk de aandacht vooral bij flexibiliteit, terwijl dat bij de
NAO en leiderorganisatienetwerken vooral bij stabiliteit is. Een andere spanning bestaat tussen
efficiëntie en inclusiviteit. Op het moment dat er meer partijen in de keten van het netwerk betrokken
worden, neemt de inclusiviteit toe en de efficiëntie, in ieder geval op de korte termijn af.

De mate waarin aan de verschillende aspecten van samenwerken wordt voldaan, kan inzicht bieden
3

Provan & Kenis: Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness in Journal of Public Administration

Research and Theory, Volume 18, Issue 2, 1 April 2008
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in geschikte vormen om het samenwerkingsnetwerk in te richten. Hierbij spelen de volgende aspecten
een belangrijke rol:
 onderling vertrouwen;
 aantal deelnemers;
 doelconsensus;
 behoefte aan netwerkcompetenties.

Deze factoren bepalen de effectiviteit van bepaalde sturingsvormen van netwerken. Effectiviteit slaat
hierbij op het behalen van positieve uitkomsten die door individuele organisaties niet worden behaald.
Provan en Kenis geven aan dat alleen bij een hoge mate van vertrouwen een zelfregulerend netwerk
realistisch is. Hoe groter het vertrouwen hoe minder de noodzaak om het netwerk te monitoren. Een
zelfregulerend netwerk is dus geschikt in een situatie met veel vertrouwensrelaties en een klein aantal
partners.

3.3 Analyse van factoren voor samenwerking
Welke governance-vorm past een gecombineerde VB/GHOR het beste? Daartoe wordt gekeken hoe
de hierboven genoemde aspecten zich manifesteren in de VRGZ.
Vertrouwen
Vertrouwen wordt bij de verschillende benaderingen genoemd als een van de belangrijkste condities
voor samenwerking. Vertrouwen is bepalend voor de effectiviteit en duurzaamheid.
Op het moment dat betrokken partijen beseffen dat de anderen betrouwbaar zijn, met verenigbare en
onderling afhankelijke belangen, draagt dat bij aan de samenwerking. Het vertrouwen tussen de
verschillende partners bij de VRGZ is moderaat. Tussen partners heerst nog een bepaalde mate van
terughoudendheid, bijvoorbeeld in het tonen van kwetsbaarheid en het bieden van openheid in
informatie.
Deelnemers
De veelheid van netwerkleden is een fundamenteel probleem van samenwerken in netwerken.
Naarmate meer partijen betrokken raken, wordt het moeilijker om het netwerk te faciliteren en te
coördineren. Het aantal netwerkleden is bij de VRGZ hoog. Het niveau van het aantal netwerkleden is
daarom moderaat tot veel.
Doelconsensus
Samenwerking kan alleen slagen als de belangrijkste stakeholders een sense of urgency hebben.
Daarmee wordt bedoeld dat een partij het gevoel heeft dat de noodzaak van samenwerken zo zwaar
weegt dat zij niet achter wil blijven.
Ondanks de onderlinge verschillen tussen partners, heerst bij alle partijen een gevoel van een
gemeenschappelijk doel. Het niveau van de doelconsensus is daarom relatief hoog. De vraag is of de
consensus ook hoog is als het gaat om de verkenning van bijvoorbeeld sociale veiligheid.
Netwerkcompetenties
Organisaties werken samen in netwerken om verschillende redenen, bijvoorbeeld om beter om te
kunnen gaan met complexe problemen of bepaald handelen te kunnen legitimeren. Vervolgens
verschilt het per netwerk welke netwerkcompetenties nodig zijn, kortom wat het netwerk nodig
heeft om te kunnen functioneren en de doelen van de samenwerking te kunnen behalen. Als de taak
veel coördinatie verlangt, zal het belang van netwerkcompetenties groot zijn.
Voor veel partijen ontbreekt het op dit ogenblik aan een partij die erop toeziet dat ook op meer
bestuurlijk niveau een visie wordt ontwikkeld. Het DirectieTeam Veiligheid presteert op dit moment
onvoldoende. Er is behoefte aan een coördinerend orgaan dat stuurt in een politiek-bestuurlijke
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complexe en dynamische context,. Een coördinerend orgaan dat stuurt op verbinding tussen de
partijen, het vormen en delen van een gezamenlijk perspectief met het benodigde eigenaarschap van
alle partijen. Het niveau van behoefte aan netwerkcompetenties is hoog.
Kijkend naar het veld waarin de VRGZ zich beweegt lijkt de geschikte netwerkvorm te wijzen naar een
netwerk administratieve organisatie (NAO). Het idee achter de NAO is dat er een afzonderlijke entiteit
wordt opgezet om het netwerk te managen en te coördineren. Deze entiteit kan verschillende vormen
aannemen.
De genoemde voorbeelden van samenwerkingen zoals beschreven in bijlage 1 werken op dit ogenblik
allemaal volgens het model van een netwerk administratieve organisatie (NAO) waarbij het
veiligheidsbureau en/of GHOR een centrale rol speelt in het managen van de netwerken.
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4

Vergelijking samenwerkingsmodellen

De keuze voor het succes van een samenwerkingsmodel is volgens de interviews niet afhankelijk van
het wel of niet samenvoegen van een Veiligheidsbureau met de GHOR (zie bijlage 1 voorbeelden
samenwerkingsmodellen).
Er moet gekeken worden naar het totaalconcept (een andere manier van werken) om het
samenwerkingsmodel tot een succes te maken. Bij deze vergelijking moet wel rekening worden
gehouden met het feit dat de beschikbare capaciteit bij de VRGZ binnen het samenwerkingsmodel
minder is dan bij de andere veiligheidsregio’s. Uiteindelijk moet het te kiezen samenwerkingsmodel
wel in lijn zijn met voldoende beschikbare capaciteit zodat het samenwerkingsmodel ook optimaal kan
functioneren binnen de VRGZ. Hieronder worden de veiligheidsregio’s met elkaar vergeleken in relatie
tot de eerder geformuleerde aandachtspunten.
Vakmanschap
Bij alle samenwerkingsmodellen zijn er voldoende mogelijkheden om de vaardigheden en skills te
ontwikkelen die nodig zijn om het vak op een goede manier uit te oefenen. Er zijn echter wel een
aantal accentverschillen tussen de veiligheidsregio’s. De veiligheidsregio’s Friesland en Zuid-HollandZuid hebben de structuur op een zodanige manier ingericht dat de mogelijkheden om een groter
persoonlijk netwerk te ontwikkelen groter zijn dan bij de andere samenwerkingsmodellen. De
medewerkers bij deze veiligheidsregio’s moeten bewuster aan de slag met de vraag wat het vak
precies inhoudt. Er wordt hierbij namelijk nog meer gestreefd naar integraliteit in de dienstverlening in
de breedste zin (o.a. sociale veiligheidsdomein).
Informatiemanagement
In een aantal veiligheidsregio’s maakt de GGD onderdeel uit van de veiligheidsregio.
De organisatieontwikkeling van deze veiligheidsregio’s waarbij de GGD integraal onderdeel uitmaakt
van de veiligheidsregio wijkt af van de andere samenwerkingsmodellen. In deze veiligheidsregio’s zijn
over het algemeen meer samenwerkingsverbanden ontwikkeld op het gebied van verschillende
beleidsvelden (o.a. sociale veiligheidsdomein). De veiligheidsregio’s die zich meer primair richten op
fysieke veiligheid zijn wel verder op onder andere het gebied van informatiemanagement. Geen van
de geïnterviewde veiligheidsregio’s biedt excellente dienstverlening op het gebied van fysieke
veiligheid en levert daarnaast een belangrijke structurele bijdrage aan het sociale veiligheidsdomein.
Hier speelt naar alle waarschijnlijkheid ook een capaciteitsvraagstuk.
Mens & Organisatie (HRM)
Er is in alle veiligheidsregio’s een opleidings- en begeleidingstraject voor de medewerkers en er is in
alle veiligheidsregio’s sprake van functiedifferentiatie. De geïnterviewde veiligheidsregio’s hebben
daarnaast diverse instrumenten ingezet om collegae mee te nemen in de veranderingen, ze uit te
dagen om mee te doen en van elkaar te leren. Dit zie je terug in het type leiderschap (ondersteunend)
en in de tweede plaats in de mogelijkheden voor ontmoeting en mogelijkheden voor het delen van
kennis (bijvoorbeeld één gezamenlijke ontmoetingsruimte, dagelijks gezamenlijk koffie drinken waarbij
kennis en informatie wordt gedeeld met elkaar). Alle veiligheidsregio’s geven aan dat dit een zeer
positief effect heeft op de samenwerking en de teamspirit van de afdeling.
Netwerkfunctie en verbinding
Alle samenwerkingsmodellen hebben een netwerkfunctie en zoeken verbinding met partners.
Dit gebeurt door het organiseren van netwerken, ontwikkelen van programma’s en/of projecten.
Er zijn wel verschillen met betrekking tot de breedte van de beleidsvelden waar de veiligheidsregio’s
zich op concentreren. De veiligheidsregio Friesland gaat daar het meest ver in. De veiligheidsregio
Friesland experimenteert het meeste met het zogenaamde ‘verantwoord klunzen’. De andere
veiligheidsregio’s zijn over het algemeen meer geënt op structuren en hanteren een wat meer
conservatieve benadering van de netwerkfunctie en verbinding.
Sturing aan de organisatie
De meeste veiligheidsregio’s hebben een wat meer conservatief sturingsmodel. Het model van
Zeeland wijkt het meest af van alle andere samenwerkingsmodellen. Hier is het model van integrale
dienstverlening intern en extern daadwerkelijk doorgevoerd tot het bestuurlijk niveau. Bij de andere
veiligheidsregio’s zie je dat de samenwerking zich voornamelijk beperkt tot ambtelijk niveau. Het
sturingsmodel van Zeeland is het meest in lijn met de principes van een netwerkorganisatie.

13

5

Advies samenwerking VB/GHOR

5.1 Wijze van samenwerken Veiligheidsbureau/GHOR
Het VB en de GHOR gaan een afdeling vormen waarbij de taken worden uitgevoerd voor de
multidisciplinaire, geneeskundige, en bevolkingszorgprocessen. Die gezamenlijke afdeling verdient
een nieuwe naam: Afdeling Crisisbeheersing. Binnen de GHOR, Veiligheidsbureau (incl.
Bevolkingszorg) zien de medewerkers voordelen in een samenwerking tussen de
organisatieonderdelen. De nieuwe afdeling gaat naast de uitvoering van de going concern taken ook
werken met thema’s. Door themagericht te gaan werken wordt er een flexibele netwerkorganisatie
gecreëerd, die kan meebewegen met de samenleving en ook snel kan inspelen op nieuwe en
onbekende crises. De vorming van de afdeling Crisisbeheersing gaat leiden tot verminderde
kwetsbaarheid en meer kwaliteit. Het is bij toewijzing van taken namelijk eenvoudiger (er is immers
meer keus) om de juiste mensen op de juiste plek te zetten, om voor structurele buddy’s/vervangers te
zorgen en er zijn meer mogelijkheden voor het personeel om zich te profileren op die zaken waar ze
goed in zijn.
Er zijn hierbij wel een aantal randvoorwaardelijke zaken die op voorhand moeten worden geregeld om
het samenwerkingsmodel tot een succes te maken. Andere veiligheidsregio’s hebben gemiddeld 23
fte werkzaam binnen de afdeling Crisisbeheersing voor de uitvoering van de genoemde taken. De
capaciteit binnen de afdelingen GHOR en VB is op dit ogenblik t 18,5 fte. Zowel de GHOR als het
Veiligheidsbureau hebben al gemerkt dat met de huidige capaciteit het vormgeven van de taken op
het gewenste niveau al een uitdaging is. Er is vrijwel geen ruimte om op sommige taken een gewenste
verdiepingsslag te maken, nog los van het serieus oppakken van nieuwe taken. De huidige capaciteit
is ontoereikend om het nieuwe samenwerkingsmodel tot een succes te maken. Met het samengaan
van beide organisatieonderdelen is er nauwelijks sprake van efficiencywinst, aangezien er op dit
moment al sprake is van een goede samenwerking.
De going concernwerkzaamheden worden op dit ogenblik uitgevoerd, de capaciteitstekorten zullen
zich centraliseren bij de introductie van thematisch werken waarbij er een aanzienlijke bijdrage zal
worden geleverd vanuit de afdeling Crisisbeheersing. Bij thematisch werken verandert de omgeving
ook continu, hetgeen een beroep doet op de wendbaarheid van de medewerkers. Dat maakt het
noodzakelijk om over een passend HR beleid te beschikken. Dit moet zich onder andere uiten in een
adequaat opleidings- en begeleidingstraject voor de medewerkers en mogelijkheden tot
functiedifferentiatie binnen de Afdeling Crisisbeheersing. Al zeer lang is er de wens om tot
functiedifferentiatie over te gaan; door VRGZ-interne zaken is dat er nooit van gekomen. Nu is de kans
om op een aantal functies een verdeling te maken in junior-, medior- en senior-medewerkers.
In de huidige situatie is de bestuurssecretaris één van de staffunctionarissen van de Algemeen
Directeur. In die rol is hij veel gericht op de gemeenten, politie, OM en de strategische
gemeenschappelijke agenda van die partijen. Die werkzaamheden passen prima binnen de Afdeling
Crisisbeheersing. De communicatiemedewerkers zullen vanwege het opereren in de netwerken
onderdeel uit gaan maken van de Afdeling Crisisbeheersing. Voor andere functionarissen die nu
rechtstreeks onder de algemeen directeur hangen geldt dat deze functies meer passen binnen de
afdeling bedrijfsvoering.
De fijnstructuur (inclusief gewenste capaciteit en functiedifferentiatie) zal in de tweede helft van 2018
worden uitgewerkt. Samen met alle medewerkers wordt gekeken naar het totale takenpakket, wensen
en mogelijkheden van het personeel. Dat kan betekenen dat sommige medewerkers exact dezelfde
portefeuilles houden als voor de reorganisatie, maar het kan ook betekenen dat medewerkers een
deels of volledig nieuw takenpakket krijgen. Het doel is om op 1 januari 2019 te gaan werken in de
nieuwe fijnstructuur waarbij herkenbaarheid van de GHOR en Bevolkingszorg naar de
multidisciplinaire partners als aandachtspunt zal worden meegenomen.

5.2 Aansturing
Om het gedachtegoed van integrale netwerksamenwerking binnen de organisatie daadwerkelijk te
versterken dient er een keuze te worden gemaakt voor een andere governance structuur. Het verdient
de voorkeur om een directieteam veiligheid in te richten dat als collectief verantwoordelijk is voor de

14

sturing van de veiligheidsvraagstukken. De vaste leden van het directieteam veiligheid zijn hierbij dan
elk verantwoordelijk voor de dossiers die zij in portefeuille hebben en zijn daarvoor ook het bestuurlijk
aanspreekpunt. De leden vertegenwoordigen allen de veiligheidsregio op directieniveau in externe
bijeenkomsten en zijn op dat moment ‘acting directeur veiligheidsregio’. Er wordt in deze governance
structuur dus geen algemeen vrijgesteld directeur veiligheidsregio aangesteld. Door te kiezen voor
deze structuur zal de positie van de gemeenschappelijke regelingen richting gemeenten aanzienlijk
versterken doordat de veiligheidsdirectie meer gaat komen met integrale beleidsvoorstellen naar het
bestuur. Van belang is dat het DTV werkt met een strategische agenda.
Om de samenwerking ook op tactisch/operationeel niveau te coördineren komen de multidisciplinaire
partijen bijeen in een multi-overleg. Het multi- overleg is daarmee een afstemmingsoverleg dat is
gericht op de totstandkoming van het multidisciplinaire werkplan en het realiseren van de hierin
gemaakte afspraken. Dit plan is afgeleid van de hiervoor genoemde strategische agenda. Dit overleg
komt regelmatig bij elkaar zodat zij input kan leveren voor het overleg van het directieteam veiligheid.
De directeur Crisisbeheersing / Bedrijfsvoering stuurt de Afdeling Crisisbeheersing aan. Om de
directeur daarbij te ondersteunen zijn er twee managers. Deze managers verdelen het takenpakket
van de Afdeling Crisisbeheersing. Het voorstel is om te beginnen met de oude verdeling GHOR –
VB(incl. bevolkingszorg). Van daaruit kan doorgewerkt worden naar een andere verdeling, meer
gebaseerd op programma’s en thema’s.
De directeur Publieke Gezondheid heeft behoefte aan een duidelijk herkenbare en aanstuurbare
GHOR. Dat kan in dit voorstel prima. Aan de voorkant komt het volledige takenpakket van zowel
GHOR als VB op tafel. Dat wordt weggezet in de Afdeling Crisisbeheersing, waar ook verantwoording
over wordt afgelegd. De DPG stuurt samen met de directeur Crisisbeheersing / Bedrijfsvoering de
Afdeling Crisisbeheersing aan. Hierbij is de DPG verantwoordelijk voor de inhoudelijke, personele en
financiële aansturing van de GHOR-taken. De DPG wordt ondersteund door de manager(s) met de
portefeuille GHOR.
In 2018 kan er worden gestart met te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld een
gezamenlijk risicoprofiel op te leveren met daarin de gezondheidskundige veiligheidsrisico’s, de
milieukundige veiligheidsrisico’s, de fysieke veiligheidsrisico’s en de sociale veiligheidsrisico’s.
Plaatje organisatievorm VRGZ

Directeur
Crisisbeheersing /
Bedrijfsvoering

Directeur
Brandweer / RAV

Brandweer

RAV

Bedrijfsvoering

Directeur
Publieke
Gezondheid

Crisisbeheersing

DirectieTeam Veiligheid
Het directieteam veiligheid kent een basissamenstelling waarin naast de directeuren brandweer/rav,
crisisbeheersing/bedrijfsvoering en publieke gezondheid ook de coördinerend gemeentesecretaris en
een lid van de eenheids- of districtsleiding van de politie zit. Dit directieteam veiligheid komt frequent
bijeen.
Daarnaast is er ook een uitgebreide versie van het directieteam veiligheid waarin naast de
basissamenstelling ook leidinggevenden zitten van Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland,
Defensie, Openbaar Ministerie en de Provincie Gelderland. Dit overleg komt twee keer per jaar bijeen.
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Bijlage 1

Voorbeelden van samenwerking

Veiligheidsregio Friesland
Veiligheidsregio Fryslân bestaat uit vier onderdelen:
 Crisisbeheersing (veiligheid)
 Brandweer Fryslân (veiligheid)
 GGD Fryslân (gezondheid)
 Bedrijfsvoering (ondersteunende diensten)
De afdeling Crisisbeheersing is verantwoordelijk voor de multidisciplinaire voorbereiding
op/planvorming rampenbestrijding en crisisbeheersing, inclusief de geneeskundige hulpverlening.
Naast het coördineren van de gemeentelijke maatregelen op het gebied van rampenbestrijding en
crisisbeheersing heeft de afdeling ook tot taak:
 Het (doen) opstellen en bijhouden van de geregionaliseerde draaiboeken voor de
gemeentelijke processen.
 Het opzetten en beheren van gemeenschappelijke pools (expertteams) van ambtenaren voor
met name benoemde functies ten behoeve van de lokale uitvoering van de gemeentelijke
processen.
 Het aanbieden van een opleidings- en oefenprogramma en het registreren van de
geoefendheid van de ambtenaren die in de hiervoor aangehaalde pools participeren.
 Het aanbieden van een opleidings- en oefenprogramma ten behoeve van de medewerkers
van de deelnemende gemeenten met een taak in de Bevolkingszorg.
 Het verrichten van diensten op basis van een overeenkomst.
De afdelingen van Bevolkingszorg, GHOR en het Veiligheidsbureau zijn in eerste instantie gaan
samenwonen en gaan werken binnen twee clusters:
a. Vakbekwaamheid, evalueren en operationele inzetten;
b. Beleid, planvorming, evenementen en informatiemanagement.
Vervolgens hebben ze deze clusters losgelaten en wordt er sindsdien integraal gewerkt met thema’s.
De afdeling Crisisbeheersing bestaat uit 30 medewerkers en ongeveer 300 piket crisisfunctionarissen.
En is een netwerkorganisatie die steeds minder werkt vanuit hiërarchie, maar steeds meer vanuit
gelijkwaardigheid in een netwerk. De afdeling zit op dit moment midden in deze verandering. Samen
met de medewerkers brengen ze in kaart hoe zij hier invulling aan kunnen geven (met elkaar, maar
ook extern, gericht op de samenwerkingspartners).
Binnen deze afdeling worden dus de going concerntaken uitgevoerd (o.a. taken GHOR,
Bevolkingszorg), maar daarnaast wordt er ook dus ook themagericht gewerkt. Ieder jaar worden de
jaarlijkse thema’s in een sessie benoemd waar vervolgens alle medewerkers van de afdeling zich op
kunnen inschrijven. Het doel van de afdeling is om een flexibele netwerkorganisatie te creëren, die
meebeweegt met de samenleving en snel kan inspelen op elk type crisis. Ze zijn meer naar buiten
gericht en hebben flink geïnvesteerd in de relatie met gemeenten en andere partners. De Afdeling
Crisisbeheersing focust zich voor 2019 op de volgende thema’s:
1. Nieuwe risico’s / nieuwe typen crises
2. Cyber
3. Uitval vitale voorzieningen
4. Voorbereiding op – dreigende – overstroming en ernstige wateroverlast
5. Terrorismegevolgbestrijding
6. Implementatie “AVE-systematiek” (Aanpak Voorkoming Escalatie) bij gemeenten
7. Kwetsbaarheid achter de voordeur
8. Zorgcontinuïteit (ketenpartners- en zorgpartners)
9. Veilig verloop van evenementen
10. Risico- en Crisiscommunicatie
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De veiligheidsregio werkt samen met haar partners aan deze thema’s met inachtneming van de
volgende uitgangspunten:
 Dynamisch risico- en omgevingsbeeld;
Ons streven is erop gericht om nog pro-actiever te reageren op nieuwe ontwikkelingen en
risico’s.
 Meer publiek-private samenwerking
Wij werken inmiddels samen met een beperkt aantal private partners (vitale infrastructuur,
watersportondernemers) maar deze publiek-private samenwerking is “nog lang niet klaar”.
Ons streven is erop gericht om enerzijds samen te gaan werken met nieuwe private partners;
anderzijds willen samen met deze nieuwe partners de gezamenlijke respons in de warme fase
versterken
 Meer samenwerking met burgers
Ons streven is erop gericht dat de samenleving, in de vorm van “slimme vormen van
burgerhulpverlening” een bijdrage gaat leveren aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing
 Samenwerkend, klantgericht en nieuwsgierig;
Wij werken aan Crisisbeheersing met inachtneming van de nieuwe besturingsfilosofie van
VRF. Samenwerken, klantgericht en nieuwsgierig (innovatief) zijn de kernwaarden.
De Afdeling Crisisbeheersing van VRF is de “spin in het web”. Ze coördineert onder meer de
multidisciplinaire samenwerking en organiseert het netwerk van crisisfunctionarissen.
Afdeling Crisisbeheersing streeft ernaar om de crisisbeheersing samen met netwerkpartners in kleine
stapjes aan te passen aan de nieuwe realiteit. Het vraagt om nieuwsgierigheid en lef van betrokkenen.
De vraag die centraal staat is: kan het slimmer, anders en nóg meer samen? Zijn er nieuwe partners
die ons kunnen helpen? Het gaat om durven experimenteren en soms fouten durven maken, ‘Noem
het verantwoord klunzen’, wordt aangegeven door de veiligheidsregio.
Aansturing
De GGD vormt dus onderdeel van de veiligheidsregio. Er zijn 2 bestuurlijke commissies
verantwoordelijk voor de aansturing van de veiligheidsregio, de bestuurscommissie veiligheid en de
bestuurscommissie gezondheid. Het Directieteam heeft de dagelijkse leiding over Veiligheidsregio
Friesland en bestaat uit drie directeuren: Algemeen Directeur en directeur/commandant Brandweer,
directeur Publieke Gezondheid en een directeur Bedrijfsvoering.
Er is een directieoverleg crisisbeheersing (4x per jaar) waar de algemeen directeur, directeur Publieke
gezondheid, Afdelingshoofd Crisisbeheersing, Defensie, OM, Politie, Coördinerend
gemeentesecretaris en het waterschap aan deelnemen.
Het afdelingshoofd Crisisbeheersing legt verantwoording af aan de directeur Publieke Gezondheid
(voor zover het betreft de taken met betrekking tot de geneeskundige hulpverlening) en de Algemeen
Directeur en directeur/commandant Brandweer. Er functioneren nog twee clusterhoofden onder het
Afdelingshoofd Crisisbeheersing.
Profiel Afdelingshoofd Crisisbeheersing:
•
je geeft situationeel leiding; je bent zichtbaar waar nodig, maar doet ook een stap terug om de
afdeling de ruimte te geven zichzelf te ontwikkelen;
•
levert een bijdrage aan de zichtbaarheid van de Veiligheidsregio/afdeling Crisisbeheersing in de regio
(intern en extern). Je bent het boegbeeld van Crisisbeheersing voor onze partners en
crisisfunctionarissen;
•
Je bent een netwerker en verbinder. Je werkt actief aan de relatie met samenwerkingspartners, en bent
sterk in het leggen en onderhouden van bestuurlijke relaties;
•
Je hebt ervaring met verandertrajecten en zelforganisatie, je bent een prikkelende coach voor de twee
clusterhoofden binnen de afdeling en helpt hen in positie te komen op de werkvloer zelf;
•
Je maakt zoveel mogelijk gebruik van de inhoudelijke expertise van de medewerkers. De inhoud zelf
laat je los en je focust je, i.s.m. de clusterhoofden, met name op het begeleiden van interactie tussen de
medewerkers;
•
Je bent vernieuwend en richtinggevend in de verdere visieontwikkeling van de afdeling Crisisbeheersing;
•
Je hebt oog voor de veranderende rol van de overheid, weet welke ontwikkelingen spelen in de
maatschappij en gaat samen met de afdeling op zoek naar de rol van de afdeling crisisbeheersing
binnen de netwerksamenleving. Je neemt op een inspirerende manier de eigen organisatie en partners
hierin mee.
Belangrijkste competenties van het Afdelingshoofd Crisisbeheersing zijn (coachend) leidinggeven, inspireren en
innoveren, klantgericht, resultaatgericht, verbinden en samenwerken, organisatie- en omgevingssensitief.
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Veiligheidsregio Zuid-Oost Brabant
De teams crisisbeheersing (CB) en Bevolkingszorg (BZ) waren in eerste instantie ondergebracht bij de
directie en werden, door tussenkomst van een teamleider, aangestuurd door de directeur van
veiligheidsregio. Het bureau GHOR maakt op dat moment nog deel uit van de sector GHOR-RAV.
Omdat de RAV is overgegaan naar de GGD was de noodzaak om een aparte sector GHOR in het
leven te houden komen te vervallen. Het team GHOR moest om die reden ook elders worden
ondergebracht. Er zijn toen twee nieuwe afdelingen gevormd.
Afdeling crisisbeheersing en multidisciplinaire opschaling (CB & MO, 9,22 FTE)
Crisisbeheersing en multidisciplinair opschaling vormen het begin en het einde van hetzelfde
(cyclische) proces. Het ontwerpen van inrichting en organisatie van het multidisciplinaire opschalen
gevolgd door de voorbereiding van en het daadwerkelijke multidisciplinaire optreden. Het betreft
hetzelfde multidisciplinaire vakgebied waarbij populair gesteld het bedenken en ontwerpen
plaatsvindt bij wat we nu het team crisisbeheersing noemen en de vertaling ervan wordt uitgevoerd
door dat wat nu het team multidisciplinaire opschaling heet. We clusteren aldus vergelijkbare
specialistische inhoudelijke kennis en borgen de relatie tussen theorie en praktijk, of voorbereiding
en uitvoering.
De afdeling kent de volgende taken / verantwoordelijkheden:
 Multidisciplinaire beleid- en planvorming
 Multidisciplinaire advisering en preparatie
 Samenwerking met vitale ketenpartners en Belgische overheden (grensoverschrijdende
samenwerking)
 Advisering van het bestuur
 Regisseren Veiligheidsbureau
 Opleiden, trainen en oefenen hoofdstructuur crisisorganisatie
 Paraatheid mens en middelen SGBO-M
 Informatiemanagement (SGBO-M)
Afdeling GHOR en Bevolkingszorg (GHOR & BZ, 12,3 FTE)
GHOR en Bevolkingszorg kennen vergelijkbare overeenkomsten. Beide hebben te maken met een
grote hoeveelheid externe partners. Bevolkingszorg richt zich op de preparatie van het optreden van
21 gemeenten; de GHOR opereert in een omgeving met zorginstellingen, zorgaanbieders uit de wet
BIG, RAV en gezondheidsdiensten in de regio. Het is aan beide smaldelen om al deze partners te
binden middels afspraken gericht op de voorbereiding op crisisbeheersing en (geneeskundige)
hulpverlening, zonder dat er sprake is van een hiërarchische relatie. Zij opereren beide dus in een
netwerkomgeving die in dat verband vergelijkbare eisen aan de wijze van optreden stelt. Bovendien
wordt de inhoudelijke lijn bepaald door twee externe functionarissen, te weten de Directeur publieke
gezondheid in geval van de GHOR en de coördinerend gemeentesecretaris in geval van
Bevolkingszorg.
De afdeling kent de volgende taken / verantwoordelijkheden:
 Het ontwikkelen van draaiboeken voor de processen Bevolkingszorg en Gezondheidszorg uit
het Crisisplan VRBZO en eventuele aanpassingen hierop;
 De afstemming tussen de verschillende processen Bevolkingszorg en Gezondheidszorg
onderling en de processen van de hulpdiensten;
 Het coördineren, faciliteren en ondersteunen van opleidingen, trainingen en oefeningen.
 Paraatheid mens en middelen SGBO-GHOR en SGBO-BZ;
 Adviseren bevoegd gezag inzake de processen gezondheidszorg en Bevolkingszorg.
Programma’s
De afdelingen worden verbonden door vier programma’s die zich richten op taken met een
multidisciplinair karakter:
 Vakbekwaamheid;
 Planvorming;
 Informatiemanagement;
 Lerend vermogen.

18

Dat betekent niet dat de programma’s zich beperken tot de twee afdelingen; in de praktijk wordt er
binnen alle programma’s samengewerkt met bijvoorbeeld brandweer, politie en externe ketenpartners.
De uitdaging van een programma zit hem vaak in de soms schijnbare (tegen)strijdige belangen van
een afdelingshoofd met lijnverantwoordelijkheid en de programmamanager die een beroep doet op
capaciteit, kennis en kunde die soms is ondergebracht bij het afdelingshoofd. Om dit te voorkomen is
het van belang om een opdrachtgever – opdrachtnemer relatie tussen de twee tot stand te brengen.
Het afdelingshoofd is verantwoordelijk voor het formuleren en behalen in van inhoudelijke
doelstellingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de vakbekwaamheid van de medewerkers onder zijn/haar
verantwoordelijkheid. Voor de wijze waarop dit wordt uitgevoerd kan hij/zij een beroep doen op de
programmamanager vakbekwaamheid. Het geheel is een cyclisch geheel dat vergelijkbaar is met de
Deming-cirkel.
Het proces begint bij de vraag. De lijnverantwoordelijke bepaald samen met zijn vakinhoudelijke
medewerkers aan de hand van beleidsvoornemens zoals ontwikkelingen, verbeterpunten welke
resultaten/doelen er moeten worden behaald. De lijnverantwoordelijke geeft de programmamanager
opdracht om na overleg zoals hierboven beschreven een proces te starten dat leidt tot het behalen
van de afgesproken resultaten/ doelen. De programmamanager bepaalt vanuit zijn vakkennis welke
processtappen, capaciteit, kennis en kunde er nodig is om het doel te kunnen behalen. Checkt of dit
past binnen de opdracht die hem is gegeven en richt vervolgens het proces in. Laat vervolgens de
uitvoering over aan projectgroepen, werkgroepen en/of specifieke medewerkers. Deze zullen veelal
geleverd worden vanuit één maar vaak ook meerdere afdelingen. De programmamanager bewaakt
(Evaluatie) gedurende het proces de voortgang, zorgt dat de samenhang tussen de processtappen
maar ook de samenhang met processen binnen en buiten de organisatie geborgd is. Geeft of
organiseert waar nodig vakspecialistische ondersteuning aan de uitvoering en evalueert of de
gewenste resultaten zijn behaald en hoe het proces is verlopen. Verbeterpunten hieruit zijn weer input
voor de vraag. Zo ontstaat de situatie dat het afdelingshoofd (inhoudelijk verantwoordelijk) met de
programmamanager (programmatisch verantwoordelijk) een opdracht overeenkomt waarin duidelijke
afspraken zijn gemaakt over zaken als doelstelling, doorlooptijd, kosten, benodigde capaciteit,
taakverdeling, et cetera.
Aansturing

Het Directeurenberaad is een periodieke vergadering, gericht op de strategische afstemming van
multidisciplinaire samenwerking. In Zuid-Oost Brabant is er een directeur veiligheidsregio/regionaal
commandant met daaronder sectorhoofden. Beide afdelingshoofden vallen onder het sectorhoofd
Risicobeheersing. Om de samenwerking op tactisch/operationeel niveau te coördineren komen de
genoemde partijen maandelijks bijeen in het Veiligheidsbureau. Het Veiligheidsbureau is daarmee een
afstemmingsoverleg dat is gericht op de totstandkoming van het multidisciplinaire werkplan en het
realiseren van de hierin gemaakte afspraken. Daarnaast wordt in het Veiligheidsbureau besproken
hoe het operationeel optreden bij rampen en crises kan worden verbeterd. Het hoofd van de afdeling
Crisisbeheersing is voorzitter van het Veiligheidsbureau. Beide afdelingen staan onder leiding van een
afdelingshoofd die integraal leiding geeft aan hun afdeling. Zij zijn verantwoordelijk voor de
taakuitvoering van de afdeling en de bij hen belegde programma’s.
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Veiligheidsregio Midden- en West Brabant
Binnen Midden- en West Brabant bestaat een afdeling Crisisbeheersing. De GHOR maakt hier
onderdeel uit van de GGD. Het accent en de focus van de inzet van de GHOR verschuift steeds meer
richting sociale veiligheid. De veiligheidsregio geeft aan wel een rol te willen spelen bij een sociale
crisis, maar niet bij sociale veiligheid.
Afdeling Crisisbeheersing (22,5 fte)
De afdeling Crisisbeheersing bestaat uit een samenvoeging van de dienstonderdelen
Veiligheidsbureau en Regionale Bevolkingszorg (RBZ). Binnen de afdeling Crisisbeheersing wordt
themagericht gewerkt. De thema’s binnen Crisisbeheersing zijn op dit ogenblik als volgt:
1. MOTO
2. Multiplanvorming
3. Informatiegestuurd werken
4. Evenementen multi
5. Weerbare samenleving
6. Bevolkingszorg
7. Brandweer crisisbeheersing
8. Operationele hoofdstructuur
9. Bovenregionale samenwerking
Er wordt gewerkt met een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie voor de realisatie van producten.
De opdrachtnemer kan ook een andere afdeling zijn dan de afdeling crisisbeheersing (bijvoorbeeld
een afdeling communicatie).
Aansturing
De Veiligheidsdirectie bereidt de strategische besluiten op het gebied van de multiprocessen
van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur voor. Onder het integraal voorbereiden
behoort nadrukkelijk het overleg en afstemming met de Politie en de Hoofdofficier van Justitie.
Twee keer per jaar wordt de Veiligheidsdirectie uitgebreid met defensie, de dijkgraaf en de directeur
van de OMWB. Twee keer per jaar wordt de Veiligheidsdirectie uitgebreid met directeur van VR
Zeeland. De Sectormanager crisisbeheersing sluit aan bij de Veiligheidsdirectie als opdrachtnemer
(voortgang terugkoppelen, nieuwe opdrachten ophalen). Het multiteam bereidt de stukken van de
veiligheidsdirectie voor. Het multiteam is dus geen besluitvormend orgaan, het multiteam is het
voorportaal voor de veiligheidsdirectie.

Er is een centraal managementteam (MT). De algemeen directeur, regionaal commandant,
Stafmanager strategie & ontwikkeling en de sectormanagers nemen deel aan dit overleg. De
onderwerpen die ter besluitvorming worden voorgelegd in dit overleg zijn vooraf integraal beoordeeld.
Dit is de verantwoordelijkheid van het MT-lid dat het onderwerp inbrengt. De sector crisisbeheersing
kent geen decentraal managementteam, maar verschillende overleggen in de vorm van bila’s met de
algemeen directeur als portefeuillehouder CB en werkoverleggen met de afdelingen. De onderwerpen
die ter besluitvorming worden voorgelegd in dit overleg zijn vooraf integraal beoordeeld. Dit is een
verantwoordelijkheid van het lid dat het onderwerp inbrengt.
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Veiligheidsregio Limburg-Noord
De veiligheidsregio Limburg-Noord bestaat uit vier onderdelen:
 Brandweer
 Crisisbeheersing
 GGD
 Ondersteuning
In de periode 2009-2014 is invulling gegeven aan de opbouw van de Veiligheidsregio. Deze
periode van reorganisatie ging gepaard met veel onzekerheden, ook voor crisisbeheersing.
Loslaten wat men gewend was en wennen aan het nieuwe. Vanaf 2014 heeft de organisatie
onder het motto “kleur bekennen” gewerkt aan opnieuw positioneren van het sterke merk
crisisbeheersing (incl. GHOR), met behoud van het goede en fixen wat niet werkt.
Overzichtelijke werkprocessen en eenduidige aansturing. Met vakmensen die regie voeren
op hun eigen resultaat, met als pijlers de kernwaarden informatie gestuurd, risico- en
vraaggericht.
Crisisbeheersing behelst alle maatregelen die genomen kunnen worden om te voorkomen dat een
risico zich manifesteert (risicobeheersing). De veiligheidsregio adviseert op veiligheidsmaatregelen bij
grootschalige evenementen op basis van het evenementenbeleid en op de risico’s in het risicoprofiel.
Daarna volgen alle maatregelen die we nemen als het risico zich toch manifesteert (crisisbestrijding).
Crisisbeheersing is dus een verzameling van risicobeheersing en crisisbestrijding. De GHOR taken
zijn onderdeel van crisisbeheersing. Vanaf 2017 lag de focus op verdere doorontwikkeling. Kleur
bekennen is ingeruild voor “de toekomst ingekleurd”. Voor Veiligheid betekent dit het
ontwikkelen van een duurzaam veilige samenleving met Positieve Veiligheid als leidmotief
met een vraag-, risico- en informatie gestuurde veiligheidsorganisatie als drager van het
programma. Het primaire proces voor crisisbeheersing richt zich op veerkrachtige en weerbare
gemeenschappen en hoogwaardige crisisteams. In dit kader zijn voor 2018 de
volgende speerpunten benoemd (opgestart in 2017, afronding in 2018):
• Community Resilience versterken: “sturen op zelfredzaamheid”;
• implementatie Veiligheidsinformatie centrum (VIC);
• modernisering crisisorganisatie;
• uitvoeren programma grensoverschrijdende samenwerking;
• samenwerkingsprogramma VR Zuid-Limburg;
• HKZ hercertificering GHOR;
• implementatie landelijk programma Hoogwater;
• Vaststellen en implementeren van diverse MIK’s (multi-informatiekaarten);
• pilot dashboard paraatheid COPI (commando plaats incident).
Rode draad in 2018 blijft het uitbreiden en versterken van de samenwerking met de
Veiligheidsregio Zuid-Limburg, op basis van het in 2017 te formuleren gezamenlijke
programma Crisisbeheersing 2018, op de crisisbeheersingsprocessen MOTO (opleiden en
oefenen), planvorming, informatiemanagement, risicobeheersing (inclusief
risicocommunicatie en evenementenadvisering) en evalueren.
Afdeling Crisisbeheersing (17 FTE)
In eerste instantie was de Veiligheidsregio Limburg-Noord organisatorisch verdeeld tussen taken op
regionaal niveau en taken op lokaal (gemeentelijk) niveau. De taken op regionaal waren vervolgens
geclusterd in categorieën met productgroepen. De GHOR was een productgroep in de categorie
Crisisbeheersing. Deze inrichting bleek al snel wat aansturing betreft te grofmazig en zijn er afdelingen
gevormd, waaronder de afdeling Crisisbeheersing. Binnen deze afdeling waren er GHOR specifieke
functies (7 FTE). Sinds ongeveer een jaar is, mede op verzoek van de medewerkers zelf, dit
onderscheid logelaten: er zijn nu enkel medewerkers crisisbeheersing.
Bevolkingszorg wordt georganiseerd door de veiligheidsregio, maar de medewerkers Bevolkingszorg
zijn geen onderdeel van een afdeling: zij vallen direct onder de verantwoordelijkheid van de
coördinerend gemeentesecretaris.
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Aansturing
De Veiligheidsdirectie bereidt de strategische besluiten op het gebied van de multidisciplinaire
processen van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur voor. De Veiligheidsdirectie bestaat uit
de directeur veiligheidsregio, de regionaal brandweercommandant, de (operationeel) DPG, de
directeur RAV, de coördinerend gemeentesecretaris en de korpschef van politie. Aan de
Veiligheidsdirectie hangt een regiegroep met vertegenwoordiging van de multidisciplinaire partners als
voorportaal voor de veiligheidsdirectie.
De afdeling Crisisbeheersing valt samen met de afdeling Risicobeheersing (monodisciplinair
Brandweer) en de afdeling Meldkamer onder de manager Risico- en Crisisbeheersing. De manager
Risico- en Crisisbeheersing maakt deel uit van het MT van de veiligheidsregio. De afdeling
Crisisbeheersing heeft een afdelingscoördinator en heeft op de gebieden crisisbeheersing en GHOR
senior beleidsmedewerkers die voor die gebieden fungeren als lijnregisseur. De manager GGD is
gemandateerd operationeel DPG en stemt met manager Risico- en Crisisbeheersing af over de
GHOR taken.
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Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid
Binnen Zuid-Holland-Zuid bestaat er een afdeling Voorbereiding op rampen en crises (VRC). De
afdeling richt zich op multidisciplinaire, geneeskundige, en bevolkingszorgprocessen. Dus de GHOR
en Bevolkingszorg en het Veiligheidsbureau vormen één afdeling. De preparatie en uitvoering van
deze processen wordt vormgegeven in samenwerking en afstemming met interne en externe
netwerken zodat de processen maximaal effectief zijn in de uitvoering. Samenwerking leidt tot
verminderde kwetsbaarheid, meer kwaliteit en verhoogde efficiency. De lessen uit oefeningen en
incidenten, en de inzichten uit andere regio’s en partnerorganisaties, worden vertaald in verbeterde
plannen en procedures en in adviezen aan in- en externe partners. Daar waar nodig of
voorgeschreven worden met deze partners schriftelijke afspraken gemaakt over hun bijdrage aan
vakbekwaamheid en crisisbeheersing. De afdeling bestaat in totaal uit 22,0 fte.

Netwerk Operationele Voorbereiding (OV)
Het netwerk OV houdt zich bezig met het beheer van de crisisorganisatie en maken van
operationeel beleid en plannen ter uitvoering van de crisisorganisatie. Een belangrijke taak van
 het netwerk OV is het beheer van de piketorganisatie. De belangrijkste taken zijn samengevat:
Operationeel beleid en planvorming
 Beheer logistiek en materiaal
 Beheer crisisorganisatie
 Het zorgdragen voor nafase (evaluatie, herstel en nazorg)
Netwerk Vakbekwaamheid (VKBH)
Het netwerk VKBH draagt zorg voor de initiële en blijvende vakbekwaamheid van
functionarissen binnen de crisisorganisatie. De taken worden hierbij vanuit de volgende
taakvelden uitgevoerd:
 Multidisciplinaire vakbekwaamheidsactiviteiten
 Monodisciplinaire OTO ketenpartners
 Initiële vakbekwaamheid
 Blijvende vakbekwaamheid
 Landelijk en regionaal OTO
Netwerk Programma- en Ketenmanagement
Binnen het netwerk P&K vindt accountmanagement plaats op themaniveau. De medewerkers
binnen het netwerk fungeren per thema als aanspreekpunt richting de netwerkpartners en
dragen zorg voor de afstemming en advisering van de netwerkpartners. Ook worden vanuit de
afdeling P&K convenanten en partnerschappen opgesteld en vindt er coördinatie plaats van
multidisciplinaire evenementenadvisering. De belangrijkste accounts zijn:
 Witte keten GHOR processen
 VenV sector Gemeentelijke kolom en externe partijen
 Bevolkingszorgprocessen
 Vitaal
 Water
 OOV/overheden
 Multidisciplinaire processen
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Projecten
Binnen de afdeling wordt relatief veel in (landelijke) projecten gewerkt. Hiervoor is
geen aparte formatie belegd, maar een groot deel van de functionarissen zal een deel van hun
tijd kwijt zijn aan projecten.
Naast de ‘going concern’ werkzaamheden wordt er themagericht gewerkt in Zuid-Holland-zuid.
De thema’s voor 2018 zijn:
 Cybersecurity
 Water en evacuatie
 Terrorismegevolgbestrijding
 Mobiliteit/verkeerscongesties rijkswegen
 Samenvoeging meldkamers
 VIC
 Zelfredzaamheid
Er is bewust gekozen om naar buiten toe (extern) een duidelijke GHOR te hebben (zoals een eigen
website). GHOR heeft eigen identiteit. Intern is er met de ‘oude GHOR medewerkers’ (die nog steeds
primair de GHOR taken uitvoeren) een GHOR-overleg. Binnen het VRC bestaan er bovendien
coördinatoren voor de beleidskaders GHOR, Bevolkingszorg en Crisisbeheersing.
Aansturing
De VRZHZ wordt aangestuurd door een algemeen directeur. Het MT VRZHZ bestaat uit de Algemeen
Directeur, Regionaal Commandant, Hoofd VRC en het Hoofd Bedrijfsvoering. Het Hoofd VRC is
verantwoordelijk voor de crisisorganisatie in de regio. Het afdelingshoofd is aanspreekpunt voor de
coördinerend gemeentesecretaris en de Directeur Publieke Gezondheid. Als lid van het MT VRZHZ is
het Hoofd VRC medeverantwoordelijk voor het strategische beleid van de organisatie.
Middels governance afspraken neemt het hoofd VRC (mede) namens de coördinerend
gemeentesecretaris en de Directeur Publieke Gezondheid deel aan het directieoverleg. Binnen het
beleidskader Bevolkingszorg maken het hoofd VRC en de coördinerend gemeentesecretaris en De
Directeur Publieke Gezondheid afspraken over de te behalen resultaten, passend binnen de
beschikbare capaciteit van Bevolkingszorg.
Naast het MT van de VRZHZ is een Operationeel Veiligheids Overleg (OVO) ingesteld, waaraan
onder voorzitterschap van de algemeen directeur deelnemen:
• de korpschef van politie;
• de directeur brandweer, tevens uitvoerend regionaal commandant;
• de directeur GH0R;
• de coördinerend gemeentesecretaris;
• de accountdirecteur partnerschappen;
• het hoofd van de hoofdafdeling risico- en crisisbeheersing;
• de directeur meldkamer.
Het OVO is het hoogste overlegorgaan dat 'koude' operationele zaken bekrachtigt Tevens is er een
inhoudelijk overleg in breder verband, het Veiligheidsnetwerk. Dit bestaat uit de leden van het OVO,
plus de netwerkpartners op directieniveau.
Daarnaast is er ook een commissie van advies gemeentesecretarissen veiligheid (AGV).
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Veiligheidsregio Zeeland
Uit het onderzoeksrapport Twynstra Gudde van begin 2017 bleek dat het fundament onder de
aansturing van Veiligheidsregio Zeeland moest worden verbeterd. De rol en werkwijze van de
gemeenteraden tot het algemeen en dagelijks bestuur is onderzocht en geëvalueerd. Op basis van
deze ervaringen wordt de bestaande organisatiestructuur aangepast. Dit om een logischere structuur
te verkrijgen en om de integrale samenwerking binnen de organisatie te versterken en te verbeteren.
Er wordt ook gestreefd naar een beter verbinding tussen VR, RUD en GGD. Is er een mogelijkheid om
een gezamenlijk risicoprofiel op te leveren met daarin de gezondheidskundige veiligheidsrisico’s, de
milieukundige veiligheidsrisico’s en de fysieke veiligheidsrisico’s. Daarmee een gezamenlijke stem als
gemeenschappelijke regelingen richting gemeenten. Mogelijk zelfs nog uitbouwen met politie voor
sociale veiligheidsrisico’s.

Afdeling Crisisbeheersing (19,0 fte)
Het team Crisisbeheersing bestaat uit de volgende vier specialisaties:
• Planvorming
• Informatie Management
• Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO)
• Gemeentelijke Bevolkingszorg
Crisisbeheersing beheert het netwerk van crisispartners die binnen de crisisbeheersing in Zeeland een
rol hebben. De afdeling zorgt voor de interne en externe verbindingen (binnen en buiten de regio) met
en tussen de partners om de crisisbeheersing binnen Zeeland op niveau te houden.
De taken van Bevolkingszorg en de GHOR zijn integraal onderdeel van de afdeling Crisisbeheersing.
De afdeling kent drie primaire aandachtsvelden waarbinnen medewerkers ingezet worden op basis
van hun expertise en competenties:
• Programma’s en netwerkmanagement (waren taken van de huidige programma’s en GHOR);
• Veiligheidsanalyse en crisiscommunicatie;
• Realisatie (waren taken van team Bevolkingszorg, MOTO, Planvorming, Crisisbestrijding en
Informatiemanagement).
Aansturing
De veiligheidsdirectie is als collectief verantwoordelijk voor de sturing van RVZ en als zodanig de
eerste adviseur van het bestuur van de VRZ. De voorbereiding en uitvoering van multidisciplinair
beleid is primair de integrale verantwoordelijkheid van de veiligheidsdirectie. Verder ziet de
veiligheidsdirectie erop toe dat de informatiepositie van het bestuur vanuit de organisatie goed wordt
geborgd. De veiligheidsdirectie komt met integrale beleidsvoorstellen naar het bestuur. De
portefeuillehouder vanuit de veiligheidsdirectie licht, waar nodig in nauwe afstemming met de
bestuurlijke portefeuillehouder een beleidsdossier toe in de vergaderingen van het Algemeen Bestuur.
Om de collectiviteit goed tot uiting te laten komen is er niet gekozen voor een eindverantwoordelijke
Algemeen Directeur, maar voor een collegiale sturing. De veiligheidsdirectie bestaat uit:
• Commandant Brandweer, tevens bestuurssecretaris
• Directeur Publieke Gezondheid
• Eenheidsleider Politie
• Coördinerend gemeentesecretaris
• Secretaris van de veiligheidsdirectie
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Uit het midden van de veiligheidsdirectie wordt een voorzitter gekozen. Het voorzitterschap kan na
een afgesproken periode rouleren. De commandant brandweer is in de rol van bestuurssecretaris het
eerste aanspreekpunt voor het bestuur van de veiligheidsregio en treedt op als primus inter pares
binnen de veiligheidsdirectie. In de rol van bestuurssecretaris zal de commandant brandweer de
veiligheidsregio vertegenwoordigen in overleggen met betrekking tot beheersvraagstukken,
bijvoorbeeld wat betreft toelichtingen in gemeenteraden. De rol van bestuurssecretaris rouleert dan
ook niet mee met het voorzitterschap, maar blijft gekoppeld aan de commandant brandweer gezien
zijn rol als eindverantwoordelijke voor het beheer van de organisatie en om de continuïteit richting het
bestuur te garanderen. De vaste leden van de veiligheidsdirectie zijn elk verantwoordelijk voor de
dossiers die zij in portefeuille hebben en zijn daarvoor ook het bestuurlijk aanspreekpunt. De leden
kunnen allen de veiligheidsregio op directieniveau vertegenwoordigen in externe bijeenkomsten en
zijn op dat moment ‘acting directeur veiligheidsregio’.

Naast de veiligheidsdirectie is een Managementteam Beheer ingesteld. Het MT bestaat uit:
• Regionaal commandant/bestuurssecretaris;
• Manager Crisisbeheersing;
• Manager Operatien brandweer;
• Manager Risicobeheersing;
• Manager Bedrijfsvoering;
• Directeur Meldkamer;
• Concerncontroller;
• Directiesecretaris.
De veiligheidsdirectie en het MT vergaderen periodiek gezamenlijk, waarbij de operationele
beleidsdossiers centraal staan. Alle managers, van het managementteam beheer kunnen als adviseur
optreden van de veiligheidsdirectie. Tenminste eenmaal per jaar is er een breed overleg met een van
de volgende partners:
• Defensie;
• Rijkswaterstaat;
• Waterschap;
• Hoofdofficier van Justitie;
• Kabinet van de commissaris van de koning.
Daarnaast is er een ambtelijk multi-teamoverleg met vertegenwoordiging van alle disciplines. Dit
overleg komt maandelijks bijeen, een week voor het veiligheidsdirectie-overleg.
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Bijlage 2

Vergelijkend overzicht van samenwerkingsmodellen

Samenwerking
GHOR/VB/Bz

Friesland
Werken samen binnen
afdeling Crisisbeheersing
(incl. Bz)

Zuid-Oost Brabant
Afdeling CB&MO
afdeling GHOR en
Bevolkingszorg

Midden- en West Brabant
Afdeling Crisisbeheersing
(incl. Bz). GHOR maakt
onderdeel uit van de GGD.

Limburg-Noord
Werken samen binnen één
afdeling Crisisbeheersing
(excl. Bz)

Zeeland
Werken samen binnen één
afdeling Crisisbeheersing
(incl. Bz)

Beschikbare capaciteit

Afdeling CB: 30 fte

Afd. CB: 22,5 fte

Afd. CB: 17 fte

Afd. CB: 19,0 fte

Vakmanschap

- Excelleert in ontwikkeling
persoonlijk netwerk.

- Mogelijkheden ontwikkeling
persoonlijk netwerk.

- Mogelijkheden ontwikkeling
persoonlijk netwerk.

- Mogelijkheden ontwikkeling
persoonlijk netwerk.

Informatiemanagement

- IM is belegd binnen
afdeling CB.

Afd. CB&MO: 9,22 fte
Afd. GHOR&BZ: 12,3 fte
- Mogelijkheden
ontwikkeling persoonlijk
netwerk.
- IM is belegd binnen
afdeling CB en wordt
expliciet als programma
benoemd.

- IM is belegd binnen
afdeling CB en wordt
expliciet als thema
benoemd.

- IM is belegd binnen
afdeling CB en is een
speerpunt.

- IM is belegd bij de afdeling
CB en is als specialisatie
benoemd.

Mens & Organisatie

- Functiedifferentiatie en
instrumenten voor
teambuilding.

- Functiedifferentiatie en
voldoende instrumenten
voor teambuilding.

- Functiedifferentiatie en
voldoende instrumenten
voor teambuilding.

- Functiedifferentiatie en
voldoende instrumenten
voor teambuilding.

- Functiedifferentiatie en
voldoende instrumenten
voor teambuilding.

Netwerk en verbinding

- Naast de uitvoering van
de going concerntaken
wordt er samengewerkt op
basis van thema’s. Er
wordt gestreefd om niet te
werken vanuit hiërarchie,
maar vanuit
gelijkwaardigheid in een
netwerk (zowel intern als
extern).

- Er wordt naast de
uitvoering van de going
concertaken gewerkt met
programma’s.

- Naast de uitvoering van
going concerntaken wordt
er samengewerkt op basis
van thema’s. Er is hierbij
sprake van een
opdrachtgeverschap.

- Er wordt naast de
uitvoering van de going
concerntaken gewerkt met
programma’s.
- Er is ook een
samenwerking op het
gebied van sociale
veiligheid.

- De afdeling werkt met 3
aandachtsvelden
waarbinnen medewerkers
worden ingezet:
- Programma’s en
netwerkmanagement
- Veiligheidsanalyse en
Crisiscommunicatie
- Realisatie
- Er wordt gestreefd naar
samenwerking op het
gebied van sociale
veiligheid.

- Directeurenberaad
- Ambtelijke afstemming
vindt plaats in overleg
Veiligheidsbureau
- Afdelingshoofd
GHOR/Bz legt
verantwoording af aan
DPG.
- Afdelingshoofd CB legt
verantwoording af aan
sectorhoofd RB

-

- GGD maakt onderdeel uit
van de veiligheidsregio
- Veiligheidsdirectie
- Ambtelijke afstemming
in Regiegroep
- Managementteam
- Afdelingshoofd CB legt
verantwoording af aan
manager Risico- en
crisisbeheersing.
- De manager GGD is
gemandateerd DPG en
stemt af met manager
Risico- en crisisbeheersing.

- Veiligheidsdirectie (geen
algemeen directeur)
- Ambtelijke afstemming
vindt plaats in multiteamoverleg
- Managementteam beheer
- Afdelingshoofd CB stemt af
met portefeuillehouder
veiligheidsdirectie.

Sturing aan de
organisatie

- Sterke samenwerking op
het gebied van sociale
veiligheid.
GGD maakt onderdeel
uit van de VR
Afdelingshoofd
Crisisbeheersing legt
verantwoording af aan
DPG en Algemeen
Directeur

-

Veiligheidsdirectie
Ambtelijke afstemming
vindt plaats in
multiteam
Centraal
managementteam
Afdelingshoofd CB legt
verantwoording af aan
Algemeen Directeur.

Zuid-Holland-Zuid
Werken samen binnen
Afdeling Voorbereiding
op rampen en crisis
(incl. Bz)
Afd. VRC: 22,0 fte
- Mogelijkheden
ontwikkeling
persoonlijk netwerk.
- IM is niet expliciet
belegd bij een van de
netwerken. IM wordt
wel als thema
benoemd.
- Functiedifferentiatie en
voldoende
instrumenten voor
teambuilding.
Er wordt procesgericht
gewerkt op basis van 3
netwerken:
- Operationele
voorbereiding
- Vakbekwaamheid
- Programma en
ketenmanagement
- Daarnaast wordt er ook
themagericht gewerkt.

- Operationeel
veiligheidsoverleg
- Ambtelijke afstemming
in veiligheidsnetwerk.
- Directieoverleg
- Managementteam
- Commissie Advies
gemeentesecretarissen
veiligheid (AGV)
- Hoofd VRC is
gemandateerd DPG en
neemt deel aan
directieoverleg.
- Hoofd VRC stemt af
met DPG.

