Factsheet Netwerk Continuïteit van de samenleving
Toelichting op ons netwerk
Het landelijk Netwerk Continuïteit is toegankelijk voor iedereen die daadwerkelijk in zijn/haar
praktijk bezig is met samenwerking veiligheidsregio-partners in de vitale infrastructuur. Alle
deelnemers in het netwerk willen graag verbetering zien in de onderlinge samenwerking en geloven dat ontmoeting daarvoor essentieel is. Er zit veel energie bij deze mensen.
Coalities
Het netwerk richt zich op versterking van de samenwerking tussen veiligheidsregio’s, de politie
(algemene keten) en vitale sectoren (functionele keten). Mensen op (ambtelijk) strategisch en
tactisch niveau. Daartoe kan in diverse coalities worden samengewerkt rond diverse thema’s.
Er zijn leerarena’s, proeftuinen of pilots om met elkaar te verkennen waar knelpunten zitten en
mogelijke oplossingen te onderzoeken. Op basis van inzichten uit de praktijk, worden verbeteringen aangebracht. De coalities hanteren hun eigen werkwijze, maar steeds wordt voortgang
besproken rond de volgende vragen; Wat hebben we bereikt sinds de vorige keer? Waar willen
we naartoe? Wat is je probleem, wat blokkeert je? Dit dwingt om met elkaar te communiceren
over de onderlinge afhankelijkheden of koppelvlakken in de coalities. Eventueel leiden die op
netwerkniveau tot aanbevelingen voor landelijke afspraken en later eventueel in wet- en regelgeving via daartoe geëigende paden.
Organisatie (regie, vorm, spelregels)
Regie in netwerk
Vanzelfsprekend laat het netwerk zich beperkt sturen. Regie is dan ook meer de begeleiding
van interactie en deze is op diverse plekken expliciet belegd. Momenteel vervult de uitvoerend
projectleider de rol van netwerkregisseur, tevens secretaris van landelijk netwerk. En er is een
projectteam met brede samenstelling uit netwerk. Het team is multidisciplinair met deelname
van opdrachtgevers project en diverse betrokkenen in de samenwerking rond continuïteit. Het
huidige projectteam zou zich vanaf juni 2017 kunnen omvormen om tot een ‘ontwikkelteam’ dat
ook bij beëindiging van project doorgaat als aanjager van het netwerk. Ondersteuning van het
team geschiedt nu door de netwerkregisseur.
Vorm
Netwerkregisseur legt ook verbindingen met andere gremia op landelijk niveau zoals met de
Raad voor Directeuren Veiligheidsregio’s, het Veiligheidsberaad, NCTV en de betrokken ministeries (vertegenwoordigd in interdepartementale commissies) en de Commissie Vitale Infrastructuur (VNO-NCW). Taken netwerkregisseur zijn verder onder meer:
- Stimuleren/ondersteunen landelijk netwerk
- Secretaris landelijk netwerk
- Verbinden landelijk netwerk met (inter-)regionale netwerken en andere netwerken op
landelijk niveau
- Monitoren en verbinden relevante ontwikkelingen
- Afstemmen met kennisinstellingen (TNO, lectoraten/netwerken IFV)
- Organisatie netwerkbijeenkomsten
- Zorgdragen voor goed beheer ‘kennisbank’ (w.o. model-convenanten, gebruik (implementatie) handreiking en (digitale) menukaart etc.)
- Monitoren gebruik/invulling samenwerkingsafspraken
- Verbinden van het netwerk met –en ondersteunen van- internationale netwerken rond
bescherming vitale infrastructuur.
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Informatiesysteem
Er is een centrale laagdrempelige (open én gesloten) digitale omgeving voor ondersteuning
van de samenwerking in de voorbereiding op crisisbeheersing tussen publieke en private partners. Dit is het ‘virtueel kantoor continuïteit van de samenleving’. Daarnaast worden ook andere
mogelijkheden van gebruik sociale media verkend.
Spelregels
Spelregels ontstaan in de loop van de komende periode. Belangrijke spelregels zijn nu;
- Alle deelnemers zijn even belangrijk, of je nu van een grote organisatie komt of een
kleine, publiek of privaat, ministerie of veiligheidsregio.
- Iedere deelnemer levert in het netwerk een bijdrage, hetzij in regie binnen brede netwerk, hetzij in de coalities.
- In coalities doe je écht mee, toon je commitment. Daar ontstaan de echte samenwerkingsverbanden tussen mensen. Daar ontstaan de producten, ideeën van het netwerk.
- De ketenprocessen zijn leidend in de onderlinge samenwerking. Samenwerken omdat
er een verbinding is die nodig is voor risico- en crisisbeheersing, niet samenwerken als
doel op zich.
- Projectteam beslist over deelname van nieuwe leden (zie ook beheerders virtueel kantoor).

Renee Linck, september 2016
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