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Doel project
In de vergadering van het Veiligheidsberaad op 16 mei 2014 zijn de voorzitters veiligheidsregio
overeengekomen om een nieuwe visie (inclusief een aantal prestatie-eisen) op bevolkingszorg
landelijk te implementeren om zo de bevolkingszorg ‘op orde’ te brengen. Ook met de minister van
VenJ zijn hier afspraken over gemaakt. Doel van het project Versterking bevolkingszorg is tweeledig:
1. het ondersteunen van gemeenten en regio’s om de visie te implementeren, omdat de
implementatie niet overal even vlot verloopt.
2. het monitoren van de voortgang van de implementatie.
Subdoel van het project: het bevorderen dat opleidingsproducten bevolkingszorg in lijn met de visie
geactualiseerd worden.

Resultaten en planning
1. Ondersteunen van de implementatie: tijdens verschillende interactieve bijeenkomsten met vooral
bevolkingszorgmedewerkers en eventueel na een aantal echte incidenten worden best-practices
en knelpunten verzameld dan wel in gezamenlijkheid ontwikkeld waarna deze actief verspreid
worden. Gemeenten en regio’s gebruiken dit om hun praktische draaiboeken aan te passen,
oefeningen anders vorm te geven en evaluatieformats aan te passen. De interactieve werkvorm
moet tevens bijdragen aan een gedrags- en cultuurverandering binnen de oranje kolom.
2. Monitoren van de implementatie: aan het eind van het project vindt een ‘1-dagsvisitatie’ plaats in
alle veiligheidsregio’s op basis waarvan een voortgangsrapportage wordt opgesteld voor zowel
het Veiligheidsberaad als de minister van VenJ.
Subdoel: tekstsuggesties worden via de stuurgroep Vakbekwaamheid aangeleverd aan het IFV, die
verantwoordelijk is voor de actualisatie van de opleidingsproducten bevolkingszorg.

Resultaat

Planning

1. Ondersteunen van de
implementatie
2. Monitoren implementatie

In de periode medio 2015-eind 2016 worden maandelijks best-practices
en knelpunten aan gemeenten/regio’s beschikbaar gesteld.
In de periode medio 2015-eind 2016 vindt een globale monitoring plaats
tijdens de interactieve bijeenkomsten. Laatst helft 2016 vinden de 1dagsvisitaties plaats.

Opleveren voortgangsrapportage
Subdoel

Eind 2016.
Eind 2015.

Risico
Met het vaststellen van de rapportage BZOO 2.0 door het Veiligheidsberaad bestaat bestuurlijke
commitment bij de voorzitters veiligheidsregio over de visie en de implementatie ervan. Gemeenten
kunnen en mogen uiteindelijk zelf besluiten om de visie al dan niet te implementeren. De voorzitters
veiligheidsregio hebben immers geen formele doorzettingsmacht als het om de voorbereiding op
crisisbeheersing gaat. Bestuurlijke commitment in de regio’s, geïnitieerd door de voorzitters
veiligheidsregio, is daarom essentieel.
Investering
Het project Versterking bevolkingszorg vraagt een investering van € 143.000,- (exclusief 4 leerarena’s)
en maximaal € 157.800 (inclusief 4 leerarena’s). Of de leerarena’s plaats zullen vinden is
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vanzelfsprekend afhankelijk van het feit of zich incidenten voordoen en de bereidheid van de
betreffende regio/gemeente(n) om mee te werken.
Er zijn aan dit traject geen implementatiekosten verbonden. De daadwerkelijke implementatie van de
visie Bevolkingszorg op orde ligt immers bij de gemeenten en veiligheidsregio’s.

Activiteit

Tijdsbesteding

Tijdsbesteding

Tijdsbesteding

projectleider

projectondersteuning

gerelateerde

20 dagen

30 dagen

(8 dagen)

(4 dagen)

Opstellen 16 notities van

16 dagen

8 dagen

Opmaak +

opbrengst uit 16

(+ 4 dagen)

(+ 4 dagen)

verspreiding: 10k

8 dagen

4 dagen

Opmaak +

25

25

activiteiten
Ondersteunen

Voorbereiden en leiden

implementatie

regionale en thematische
dagen (16 maal)
Voorbereiden en leiden
leerarena’s bevolkingszorg na
echte incidenten (maximaal 4)

bijeenkomsten (en max. 4
incidenten)
Opstellen elektronische
kennisbrief (4 maal)
Monitoren

1-dagsvisitaties

verspreiding: 8k

voortgang

Opmaak +
verspreiding: 8k

implementatie

Opstellen

per regio

voortgangsrapportage

Subdoel

Bevorderen waar nodig

5

5

8 dagen

-

8 dagen

-

TOTAAL

90 dagen

72 dagen

DAGEN

(+12 dagen)

(+8 dagen)

TOTAAL

81k

38k

KOSTEN

(+10,8k)

(+4k)

actualisatie
opleidingsproducten
Proces

Overleg opdrachtgever en
afstemming andere projecten

26k
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