
 
 
SIGRID BERK 
EXPERT IN VEILIGHEIDSBELEID 

 SIGRID BERK 
Goudreinethof 13 

2728 KK Zoetermeer 
 

www.sigridberk.nl 
 

T 06-20480901 
 

info@sigridberk .nl 
 
 
 

 

Analyse van de Wet Veiligheidsregio’s op en 
vanuit het thema “verminderd zelfredzame 
mensen” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum  1 augustus 2010 
   
Auteur  drs. S.I.M. Berk 
   
Opdrachtgever  Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving 

t.a.v. dhr. M. Da Costa 
   
Opdrachtnummer  2010-005 
   
Versie  1.0 
   
Aantal pagina’s  13 
   
 
 
 



 2 

 

Inhoudsopgave 
1. INLEIDING.................................................................................................................................... 3 

2. UITGANGSPUNTEN.................................................................................................................... 3 
2.1 VERMINDERD ZELFREDZAAMHEID ............................................................................................ 3 
2.2 BEWUSTWORDING ..................................................................................................................... 3 
2.3 CONCRETE AANKNOPINGSPUNTEN ............................................................................................ 3 
2.4 WET- EN REGELGEVING............................................................................................................. 4 

2.4.1 Wet veiligheidsregio’s........................................................................................................ 4 
2.4.2 Besluit personeel veiligheidsregio’s .................................................................................. 4 

3 ANALYSE........................................................................................................................................ 4 
3.1 WET VEILIGHEIDSREGIO’S......................................................................................................... 4 
3.2 BESLUIT EN REGELING PERSONEEL VEILIGHEIDSREGIO’S ........................................................ 7 
3.3 BELEIDSPLAN............................................................................................................................. 8 
3.4 CRISISPLAN.............................................................................................................................. 10 

4 VOORSTELLEN VOOR AANKNOPINGSPUNTEN.............................................................. 11 

5 STRATEGISCH ADVIES............................................................................................................ 12 
 
 
 



 3 

1. Inleiding 
De Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving (THLS) is door het ministerie van BZK 
verzocht om een veiligheidsparagraaf inzake verminderd zelfredzamen voor het beleidsplan 
aan te leveren. Het beleidsplan is een nieuwe planvorm in de Wet veiligheidsregio’s.  
 
Het beleidsplan is wellicht één van de aanknopingspunten in de Wet veiligheidsregio’s voor 
de Taakgroep voor de implementatie van de resultaten ten aanzien van de verminderd 
zelfredzamen. De Taakgroep heeft Sigrid Berk gevraagd om de Wet veiligheidsregio’s verder 
te analyseren op aanknopingspunten. 
 
De Wet veiligheidsregio’s, het Besluit personeel veiligheidsregio’s en de Regeling besluit 
veiligheidsregio’s bevatten op dit moment geen aanknopingspunten voor de implementatie 
van de resultaten van de Taakgroep ten aanzien van verminderd zelfredzamen. In de wet- en 
regelgeving zijn wel ‘aanhakingspunten’ gevonden, zoals het beleidsplan, crisisplan en 
oefenenbeleidsplan. In onderhavige analyse worden deze aanhakingspunten uitgelicht en 
wordt daarna middels een strategisch advies beschreven hoe de Taakgroep kan komen tot een 
duurzame implementatie. 

2. Uitgangspunten 
2.1 Verminderd zelfredzaamheid 
Bij de analyse wordt uitgegaan van diverse typen van verminderde zelfredzaamheid. Mensen 
met: een lichamelijke, psychische, zintuiglijke (visueel, auditief en spraak) of verstandelijke 
beperking, een chronische ziekte en een tijdelijke beperking. Daarnaast worden mensen ouder 
dan 65 jaar en laaggeletterden of niet-Nederlanssprekenden als verminderd zelfredzaam 
gezien. 
 
De doelgroep verminderd zelfredzame burger behoeft speciale aandacht. Ze ondervinden 
problemen bij het signaleren van een calamiteit, het interpreteren van de calamiteit en het 
handelen bij een calamiteit. Daarom lopen zij een verhoogd risico bij een calamiteit. 
 

2.2 Bewustwording 
De Taakgroep brengt het thema ‘veiligheid van verminderd zelfredzame personen’ onder de 
aandacht van gemeenten en professionele hulpverleners. Daarnaast wil de Taakgroep bereiken 
dat beleidsmakers in hun beleid rekening houden met verminderd zelfredzame mensen. 
Verder zorgt de Taakgroep voor bewustwording bij beleidsmakers van de belangen van de 
verminderd zelfredzamen. 
Bij de analyse van de Wet veiligheidsregio’s, het Besluit personeel veiligheidsregio’s en de 
Regeling personeel veiligheidsregio’s is gekeken naar aanknopingspunten ter bevordering van 
de bewustwording bij hulpverleners en bestuurders. 
 

2.3 Concrete aanknopingspunten 
Ook in de wet en het bijbehorende Besluit personeel veiligheidsregio’s en de Regeling 
personeel veiligheidsregio’s is gekeken naar concrete aanknopingspunten. Oftewel naar 
mogelijkheden waar op voorhand rekening gehouden kan worden met de effecten van beleid 
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voor verminderd zelfredzamen. Bijvoorbeeld in het beleidsplan, crisisplan en 
oefenbeleidsplan. 
 

2.4 Wet- en regelgeving 

2.4.1 Wet veiligheidsregio’s 
De Wet veiligheidsregio’s is een nieuwe wet en treedt per 1 oktober 2010 in werking. Met de 
inwerkingtreding van de wet vervallen onder andere de Wet rampen en zware ongevallen 
(Wrzo) en de Brandweerwet ’85.  
 

2.4.2 Besluit personeel veiligheidsregio’s 
In het Besluit personeel veiligheidsregio worden de functies voor de brandweer, de 
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en binnen de organisatie van 
de rampenbestrijding en crisisbeheersing opgesomd. Met het besluit wordt de kwaliteit van 
het personeel genormeerd. 
 
In de Regeling personeel veiligheidsregio’s worden per functie de kerntaken en competenties 
van het personeel vastgelegd. Deze vormen feitelijk de basiseisen waaraan het brandweer- en 
GHOR-personeel en het personeel van de organisatie van de rampenbestrijding en de 
crisisbeheersing moeten voldoen. 

3 Analyse 
3.1 Wet veiligheidsregio’s 
In de wet veiligheidsregio’s wordt niet gerept over de doelgroep verminderd zelfredzame 
mensen. 
 
In diverse (sub)artikelen worden verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de 
burgemeester, het bestuur van de veiligheidsregio’s, hulpverleningsdiensten (brandweer, 
politie, geneeskundig en gemeenten) en de commissaris van de Koning beschreven. Binnen 
deze verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden kan de Taakgroep aandacht op minder 
zelfredzamen vestigen. In deze paragraaf worden de (sub)artikelen opgesomd waar een link 
naar de verminderd zelfredzamen gelegd kan worden. 
 
Art 7 De burgemeester draagt er zorg voor dat de bevolking informatie wordt verschaft over 
de oorsprong, de omvang en de gevolgen van een ramp of crisis die de gemeente dreigt of 
treft, alsmede over de daarbij te volgen gedragslijn. 
 
Art 10 Aan het bestuur van de veiligheidsregio’s worden de volgende taken en bevoegdheden 
overgedragen: 
− het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de bij 

of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan 
zijn bepaald; 

− het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de 
rampenbestrijding en de crisisbeheersing. 
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Art 14 Het bestuur van de veiligheidsregio stelt ten minste een keer in de vier jaar een 
beleidsplan vast, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de 
veiligheidsregio. Het beleidsplan omvat in ieder geval: 
− een beschrijving van de beoogde operationele prestaties van de diensten en organisaties 

van de veiligheidsregio, en van de politie, alsmede van de gemeenten in het kader van de 
rampenbestrijding en de crisisbeheersing.  

− een oefenbeleidsplan. 
 
Art. 15 Het beleidsplan is mede gebaseerd op een door het bestuur van de veiligheidsregio 
vastgesteld risicoprofiel. Het risicoprofiel bestaat uit: een overzicht van de soorten branden, 
rampen en crises die zich in de veiligheidsregio kunnen voordoen. 
 
Art 16 Het bestuur van de veiligheidsregio stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een 
crisisplan vast, waarin in ieder geval de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en 
bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing worden beschreven. 
− het crisisplan omvat een beschrijving van de organisatie, de verantwoordelijkheden, de 

taken en bevoegdheden met betrekking tot de maatregelen en voorzieningen die de 
gemeenten treffen inzake de rampenbestrijding en de crisisbeheersing, alsmede van de 
afspraken die zijn gemaakt met andere bij mogelijke rampen en crises betrokken partijen. 

− het bestuur van de veiligheidsregio zendt het vastgestelde crisisplan naar de commissaris 
van de Koning. 

 
Art 17 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën inrichtingen worden 
aangewezen waarvoor het bestuur van de veiligheidsregio een rampbestrijdingsplan vaststelt. 
In dat plan worden de maatregelen opgenomen die bij een ramp in die categorieën moeten 
worden genomen. 
Er worden regels gesteld over: 
− het raadplegen van de bevolking bij het opstellen van het plan en van belangrijke 

wijzigingen van dat plan. 
− het periodiek beproeven en actualiseren van het plan. 
 
Art 18 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gegeven over: 
− de brandweer, GHOR en meldkamer. 
− de organisatie van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige 

hulpverlening. 
− de gemeentelijke bevolkingszorg in het kader van de rampenbestrijding en 

crisisbeheersing.  
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden voor het personeel van de 
brandweer regels gegeven over opleiden en oefenen. 
 
Art 22 De besturen van de veiligheidsregio’s dragen gemeenschappelijke zorg voor in ieder 
geval de inrichting van uniforme informatie- en communicatievoorzieningen. 
 
Art 23 Het bestuur van de veiligheidsregio hanteert een kwaliteitszorgsysteem. 
 
Art 25 De door het bestuur van de veiligheidsregio ingestelde brandweer voert in ieder geval 
de volgende taken uit: 
− het waarschuwen van de bevolking. 
− de regionale brandweer voert tevens taken uit bij rampen en crises in het kader van de 

rampenbestrijding  en de crisisbeheersing. 
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Art 35 De meldkamer is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute 
hulpvragen ten behoeve van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, het 
ambulancevervoer en de politie, het bieden van een adequaat hulpaanbod, en het begeleiden 
en coördineren van de hulpdiensten. 
 
Art 36 Het bestuur van de veiligheidsregio wijst een functionaris aan die is belast met de 
coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een 
ramp of crisis. Bewustwording ten aanzien van minder zelfredzamen. 
 
Art 57 Er is een Inspectie Openbare orde en Veiligheid, die onder gezag van onze minister 
belast is met: 
− het toetsen van de wijze waarop een orgaan van een veiligheidsregio, een gemeente of een 

ander openbaar lichaam uitvoering geeft aan de taken met betrekking tot de 
brandweerzorg, de rampenbestrijding of crisisbeheersing. 

 
Art 60 De voorzitters van de veiligheidsregio’s geven de commissaris van de Koning alle 
inlichtingen die hij voor de uitoefening van de toezicht nodig heeft. 
 
Art 66 Er is een Nederlands instituut fysieke veiligheid (Nifv). Het instituut heeft de 
volgende taken1 op het gebied van de brandweerzorg, rampenbestrijding, geneeskundige 
hulpverlening bij ongevallen en rampen, en crisisbeheersing: 
− het ontwikkelen van lesstof, oefenstof en leerstof voor, en het verzorgen van 

officierenopleidingen, alsmede het verzorgen van andere door onze minister aan te wijzen 
opleidingen die met een rijksexamen worden afgesloten en het ontwikkelen van lesstof, 
oefenstof en leerstof hiervoor. 

Het instituut kan2 op het gebied van de brandweerzorg, rampenbestrijding, geneeskundige 
hulpverlening bij ongevallen en rampen, en crisis andere werkzaamheden verrichten: 
− het ontwikkelen van lesstof, oefenstof en leerstof; 
− organiseren van oefeningen. 
 
Art 76 Ten aanzien van de in deze wet opgenomen verplichtingen geldt dat: 
− het beleidsplan uiterlijk negen maanden na inwerkingtreding van deze wet3 voor de eerste 

keer wordt vastgesteld. 
− het risicoprofiel uiterlijk zes maanden na inwerkingtreding van de wet voor de eerste keer 

wordt vastgesteld. 
− het crisisplan uiterlijk twaalf maanden na inwerkingtreding van de wet voor de eerste keer 

wordt vastgesteld. 
 
 

                                                 
1 Wettelijke taak. 
2 Wettelijk toegestane taak. 
3 Inwerkingtreding van de wet is op 1 oktober 2010. 
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3.2 Besluit en Regeling personeel veiligheidsregio’s 
Volgens artikel 18 van de Wet veiligheidsregio’s kunnen bij of krachtens algemene 
maatregelen van bestuur regels worden gesteld over het personeel van de brandweer, de 
GHOR, en de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Met het besluit 
personeel veiligheidsregio’s en de regeling personeel veiligheidsregio’s wordt daar invulling 
aan gegeven. 
 
De Regeling personeel veiligheidsregio’s is inmiddels vastgesteld. Echter, in het najaar van 
2010 wordt de regeling door het ministerie van BZK in samenspraak met de Inspectie OOV 
aangepast. 
 
In onderstaand overzicht wordt aangegeven bij welke functies er een directe (1) of indirecte 
(2) relatie is met verminderd zelfredzamen. 
 
Functie Relatie Omschrijving relatie 
Personeel voor de brandweer   
Bevelvoerder 2 

Bewust-
wording 

Geeft leiding aan, coördineert en controleert de uitruk-, 
verkenning- en inzetwerkzaamheden. 

Centralist meldkamer 2 
Bewust-
wording 

Verantwoordelijk voor het aannemen, verwerken en 
afhandelen van meldingen. 

Commandant van Dienst 2 
Bewust-
wording 

De commandant treedt op in de context van het 
multidisciplinair optreden en kan daarin een van de rollen 
vervullen: 
− Operationeel leider van het regionaal operationeel team 

(ROT) 
− Adviseur van de burgemeester in het beleidsteam (BT) 

namens de brandweer. 
Functie docent 1 De docent houdt zich bezig met het opleiden en bijscholen van 

functionarissen. Hij is een uitvoerend didactisch specialist.  
Manschap A 2 

Bewust-
wording 

Werkt samen met de leden van de bluseenheid, operationele 
uitvoering en ondersteuning in relatie tot brandbestrijding en 
hulpverlening. 

Manschap B 2 
Bewust-
wording 

Verschillende verantwoordelijkheden: uitrukwerkzaamheden, 
geeft voorlichting, geeft onder bevel van de bevelvoerder 
leiding aan de bemanning van specifieke voertuigen en 
taakstellende werkzaamheden. 

Medewerker opleiden en 
oefenen 

1 Draagt bij aan het opstellen, beheren en uitvoeren van het 
regionaal en/of gemeentelijk opleidings- en oefenbeleidsplan, 
zowel multi- als monodisciplinair.  

Oefencoördinator 1 Maakt deel uit van het vakgebied opleiden en oefenen, 
opereert hoofdzakelijk monodisciplinair, implementeert het 
oefenbeleid door het te vertalen in een oefenprogramma, is 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van het oefenprogramma 
en evalueert de oefeningen en bewaakt de oefenkwaliteit.  

Officier van Dienst 2 
Bewust-
wording 

Eindverantwoordelijk voor de bestrijding van het incident.  

Specialist operationele 
voorbereiding 

2 
Bewust-
wording 

Het ontwikkelen, valideren en implementeren van plannen, 
procedures en instructies ten behoeve van de inzet van de 
repressieve dienst bij incidentbestrijding. 

Specialist opleiden en oefenen 1 Houdt zich beleidsmatig en uitvoerend bezig met opleiden 
oefenen en bijscholen.  

   
GHOR   
Commandant van Dienst 2 Geeft leiding aan de geneeskundige hulpverlening op de plaats 
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Bewust-
wording 

incident en stemt met de multidisciplinaire samenwerking op 
operationeel niveau af binnen het commando plaats incident.  

Leider kernteam 
psychosociale hulpverlening 

2 
Bewust-
wording 

Organiseert en geeft op tactisch niveau leiding aan de 
psychosociale hulpverlening in de acute en de eerste 
nazorgfase van een ramp. 

Leider opvang psychosociale 
hulpverlening 

2 
Bewust-
wording 

Organiseert de werkzaamheden van en geeft leiding aan het 
psychosociaal opvangteam. 

   
Rampenbestrijding en 
Crisisbeheersing 

  

Evaluator multidisciplinair 
oefenen 

2 
Bewust-
wording 

Levert samen met collega evaluatoren een bijdrage aan de 
evaluatie van multidisciplinaire oefeningen. 

Procesmanager 
multidisciplinair oefenen 

1 Verantwoordelijke voor de initiatie, organisatie en evaluatie 
van multidisciplinair opleiden, oefenen en trainen. 

 
Bij de ontwikkeling en vergroting van de bewustwording van het eigen optreden van de 
brandweer, geneeskundige hulpverlening en personeel van de organisatie van de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing, bij en met verminderd zelfredzamen zijn drie niveaus 
te onderscheiden; informeren, instrueren en opleiden.  
 

3.3 Beleidsplan 
Het beleidsplan veiligheidsregio vormt het strategische beleidskader van de veiligheidsregio 
voor een planperiode van vier jaar. Het is een wettelijk planfiguur, een instrument voor de 
vertaling van bestuurlijke verantwoordelijkheden en ambities naar operationele voorbereiding 
en taakuitvoering. 
Het beleidsplan is verplicht volgens de Wet veiligheidsregio’s. Het plan omvat ten minste: 
− een beschrijving van de beoogde operationele prestaties van diensten en organisaties van 

de veiligheidsregio, en van de politie, evenals van de gemeenten in het kader van de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing 

− een uitwerking van de landelijke doelstellingen zoals genoemd in de Wet 
veiligheidsregio’s 

− een informatieparagraaf waarin een beschrijving wordt gegeven van de 
informatievoorziening binnen en tussen de diensten en organisaties van de 
veiligheidsregio 

− een oefenbeleidsplan 
− een beschrijving van de voorzieningen en maatregelen, noodzakelijk voor de brandweer 

om te voldoen aan de gestelde opkomsttijden. 
 
In de “Handreiking beleidsplan veiligheidsregio” wordt een voorstel gedaan qua opbouw van 
het beleidsplan. In onderstaand overzicht worden de hoofdstukken opgesomd met daarbij een 
korte omschrijving. Bij de betreffende hoofdstukken worden aanknopingspunten inzake 
verminderd zelfredzamen weergegeven. 
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Hoofdstuk Omschrijving en aanknopingspunt 
1. Het beleidsplan Dit hoofdstuk geeft algemene informatie: grondslag, 

plandoelstellingen, partners, besluitvorming en beleidsafstemming. 
2. De veiligheidsregio Dit hoofdstuk introduceert de veiligheidsregio bij de lezer: 

kenmerken, organisatie, wettelijke taken, landelijke 
beleidsdoelstellingen, missie, visie en strategische doelstellingen. 
Aanknopingspunt: verminderd zelfredzamen als doelgroep in 
bevolkingssamenstelling opnemen. 

3. Het risicoprofiel Dit hoofdstuk beschrijft op hoofdlijnen het risicoprofiel van de 
veiligheidsregio: risicobeeld, risicoduiding, risicoanalyse en 
risicobeleid. 

4. Risicobeheersing Dit hoofdstuk bevat: visie op risicobeheersing, uitgangspunten en 
doelstellingen van beleid en beleidsrealisatie. 
Aanknopingspunten: 
− Het managen van risicobewustzijn in de samenleving 
− Het bevorderen van risicobeheersing als taak van de 

samenleving 
− Het entameren van veiligheidsbewustzijn en veiligheidsbewust 

handelen in de samenleving. 
− Kwaliteit van medewerkers 

5. Incidentbestrijding Dit hoofdstuk bevat: visie op incidentbestrijding, uitgangspunten en 
doelstellingen van beleid en beleidsrealisatie. 
Aanknopingspunten: 
− Het opleiden, trainen en oefenen van de operationeel 

leidinggevenden 
− Inzetbaarheid en spreiding van operationeel personeel 
− De organisatie en kwaliteit van de incidentvoorlichting en 

crisiscommunicatie 
− De ontwikkeling van de kwaliteit van de repressieve inzet van 

de brandweer 
− De operationele prestaties van de hulpdiensten van de 

veiligheidsregio 
− De operationele prestaties van de gemeenten in het kader van 

de rampenbestrijding en crisisbeheersing 
− Aanwijzingen voor het crisisplan van de veiligheidsregio’s 
− Kwaliteit van de medewerkers 

6. Herstel uit ontwrichte situatie Dit hoofdstuk bevat: visie op herstel, uitgangspunten en 
doelstellingen van beleid en beleidsrealisatie. 
Aanknopingspunten: 
− De richtlijnen voor bijzonder beleid voor herstel uit een 

ontwrichte situatie 
− Terugkeer en herhuisvesting 
− Psychosociale opvang en verzorging 
− Informatievoorziening en voorlichting 
− Kwaliteit van de medewerkers 
− Benodigde organisatie en formatie 

7. Informatiemanagement Dit hoofdstuk bevat: een visie op informatiemanagement, 
uitgangspunten en doelstelling van beleid en beleidsrealisatie. 

8. Kwaliteitszorg en kennismanagement Dit hoofdstuk bevat: een visie op kwaliteitszorg, uitgangspunten en 
doelstellingen van beleid en beleidsrealisatie. 
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3.4 Crisisplan 
In de Wet veiligheidsregio’s wordt het crisisplan geïntroduceerd. In het crisisplan dienen in 
ieder geval de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden in het kader 
van de rampenbestrijding en crisisbeheersing te worden beschreven. De gemeentelijke 
rampenplannen, bedoeld in artikel 3 van de Wrzo, blijven binnen een veiligheidsregio van 
kracht totdat het bestuur van de veiligheidsregio een beleidsplan onderscheidenlijk crisisplan 
heeft vastgesteld. 
 
In de Wrzo werd voorgeschreven welke plannen het gemeentelijk rampenplan diende te 
bevatten. Bij onderstaande plannen is een (in)directe relatie naar verminderd zelfredzamen: 
− een plan met betrekking tot waarschuwing van de bevolking 
− een plan met betrekking tot maatregelen te nemen bij een verplaatsing van de bevolking 
− een plan met betrekking tot de geneeskundige organisatie op het terrein waar een ramp of 

een zwaar ongeval heeft plaatsgevonden 
− een plan met betrekking tot opvang en verzorging van slachtoffers 
− een plan met betrekking tot psychosociale nazorg 
− een plan met betrekking tot maatregelen tot de inrichting van een centraal registratie- en 

inlichtingenbureau. 
In de Wet veiligheidsregio’s worden te onderscheiden deelplannen niet meer genoemd. 
 
Veiligheidsregio Kennemerland 
Voor een crisisplan is geen landelijke handreiking ontwikkeld. Via internet kwam het 
vastgestelde crisisplan van de veiligheidsregio Kennemerland ter beschikking. In deel II van 
het crisisplan worden de deelprocessen beschreven. De deelprocessen zijn ingedeeld in 
verschillende clusters met de naam van de verantwoordelijke discipline. Dit zijn: cluster 
multidisciplinair: algemene en ondersteunende processen; cluster gemeente: bevolkingszorg; 
cluster brandweer: bron- en effectbestrijding; cluster politie: rechtsorde en mobiliteit en 
cluster GHOR: geneeskundige hulpverlening. 
 
In het onderstaand overzicht worden de doelen van de relevante deelprocessen opgesomd. 
 
Deelproces Doel 
Gemeente  
Voorlichting Ten tijde van een incident/calamiteit/crisis (of dreiging daarvan):  

− Gecoördineerd en tijdig geven van eenduidige en voldoende 
voorlichting aan oa de bevolking en doelgroepen (lees: verminderd 
zelfredzamen). 

− Voorkomen van paniek. 
− Verstrekken van informatie over: te nemen maatregelen, te volgen 

gedragslijn, stand van zaken voortgang van de bestrijding en 
nazorgtraject. 

Evacueren Op last van de overheid verplaatsen van groepen personen. 
Opvang en verzorging Het opvangen en verzorgen van ongedeerden en lichtgewonden betrokken 

bij een calamiteit, incident of crisis. 
Registreren van slachtoffers Ten tijde en na afloop van een incident, calamiteit of crisis verzamelen, 

groeperen en verifiëren van informatie over slachtoffers; verstrekken van 
informatie over slachtoffers aan belanghebbenden over het lot en de 
eventuele verblijfplaats van mensen uit het crisisgebied. 

Voorzien in primaire 
levensbehoeften 

Het voorzien van tijdelijke huisvesting, medicijnen, voedsel, kleding en 
inkomen aan gedupeerden, zoals ontredderden, dakloos geraakten, evacues 
en lichtgewonden. 

Nazorg Het gecoördineerd afhandelen van de nazorgfase van calamiteit of crisis in 
de breedste zin. 
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Brandweer  
Waarschuwen van de 
bevolking 

Ten tijde van een incident/calamiteit/crisis (of dreiging daarvan): 
− Op snelle wijze waarschuwen van de bevolking ingeval van acuut 

gevaar dreigt. 
− Tijdig alarmeren van de bevolking zodat maatregelen kunnen worden 

getroffen ter bescherming tegen de vrijgekomen stoffen en 
gezondheid bedreigende gevaren. 

− Snel en doelmatig informeren van de bevolking 
(waarschuwingsberichten) 

Redding Het opsporen, redden en in veiligheid brengen van slachtoffers, waarbij in 
een zo vroeg mogelijk stadium de voorwaarden worden gecreëerd voor het 
bieden van snelle en goed georganiseerde geneeskundige hulpverlening 
om slachtoffers aldus een maximale overlevingskans te bieden. 

  
GHOR  
Geneeskundige 
hulpverlening 

Het verlenen van snelle en goed georganiseerde geneeskundige hulp om de 
slachtoffers maximale overlevingskans te bieden, met een zo beperkt 
mogelijk restinvaliditeit. 

Psychosociale 
hulpverlening 

Tijdens en na afloop van een incident/calamiteit/crisis opvangen van en 
hulp geven aan directe en indirecte slachtoffers en hulpverleners die als 
gevolg van de incident/calamiteit/crisis mogelijk psychisch 
getraumatiseerd zijn geraakt. 

4 Voorstellen voor aanknopingspunten 
In dit hoofdstuk worden concrete voorstellen weergegeven voor aanknopingspunten voor 
duurzame implementatie van de resultaten van de Taakgroep ten aanzien van verminderd 
zelfredzame personen. 
 
Waarschuwing, alarmering en voorlichting 
− Aan de veiligheidsregio’s advies geven over: 

o de wijze waarop verminderd zelfredzamen gewaarschuwd kunnen worden. 
o de boodschap en wijze waarop voorlichting wordt gegeven verminder 

zelfredzamen. 
o de informatie- en communicatievoorzieningen afgestemd op verminderd 

zelfredzamen. 
Deze adviezen laten opnemen in het beleidsplan. 

 
Registratie 
− Voorstel doen aan gemeenten om op basis van vrijwilligheid het registreren te organiseren 

van de verblijfplaatsen van verminderd zelfredzamen ten behoeve van de deelprocessen 
‘waarschuwen van de bevolking’ en ‘evacueren’. De adressenlijst aan de meldkamer ter 
beschikking stellen. 

 
Planvorming 
− Een veiligheidsparagraaf opstellen over het beleid van de veiligheidsregio inzake 

verminderd zelfredzamen als onderdeel van het beleidsplan. 
− Een visie op het oefenen inzake verminderd zelfredzamen opstellen voor het 

oefenbeleidsplan van de veiligheidsregio’s met als doel het personeel bewust te maken 
van hun eigen handelen en optreden met verminderd zelfredzamen. 

− In het risicoprofiel laten opnemen van statische objecten waar verminderd zelfredzamen 
verblijven. Door de veiligheidsregio voor deze objecten een rampbestrijdingsplan op laten 
stellen. 
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− In het crisisplan een veiligheidsparagraaf op laten nemen. In de deelprocessen concrete 
aandachtspunten, zoals inrichting en kwaliteit van de medewerker, laten opnemen. 

 
Toetsing en toetsingscriteria 
− Aan de commissaris van de Koning en de Inspectie OOV leveren van toetsingscriteria 

voor het beleidsplan, het crisisplan en de uitwerkingen van de deelprocessen. 
 
Personeel van de brandweer 
− Ter bevordering van de effectiviteit van de inzet en het optreden van de brandweer ten 

aanzien van verminderd zelfredzamen, kan de Taakgroep kennis en expertise leveren voor 
het informeren, instrueren en opleiden van het personeel. 

 
Les-, oefen- en leerstof 
− Door het Nifv een paragraaf inzake verminderd zelfredzamen in de les-, oefen- en leerstof 

voor officieren laten opnemen. 
− Het Nifv verzoeken om een paragraaf inzake verminderd zelfredzamen in de les-, oefen- 

en leerstof op het gebied van de rampenbestrijding, geneeskundige hulpverlening op te 
nemen 

 
Personeel van de GHOR: 
− Ter bevordering van de effectiviteit van de inzet en het optreden van de GHOR ten 

aanzien van verminderd zelfredzamen, zal de Taakgroep expertise kunnen leveren voor 
het informeren, instrueren en opleiden van het personeel. 

5 Strategisch advies 
 
Aangezien de Wet veiligheidsregio’s per 1 oktober 2010 inwerking treedt, is dit hét moment 
voor de Taakgroep om de activiteiten en resultaten inzake verminderd zelfredzamen 
duurzaam te implementeren. Hier onder geef ik strategisch advies ten aanzien van de hierbij 
te ondernemen stappen door de Taakgroep. Bij dit advies geef ik per actor aan wat de 
Taakgroep kan doen. Allereerst dient overeenstemming met BZK te worden bereikt. 
Afhankelijk van die afspraken zullen de andere actoren betrokken worden. 
 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 
− Strategisch overleg met BZK. Met BZK verkennen welke aanknopingspunten in de Wet 

veiligheidsregio’s verder uitgewerkt kunnen worden. 
− Met BZK het verloop van het proces van de implementatie van de resultaten van de 

Taakgroep ten aanzien van verminderd zelfredzamen bespreken. 
− Verkennen van de mogelijkheden voor het leveren van kennis en expertise ten behoeve 

van de Regeling personeel veiligheidsregio’s voor het personeel van de brandweer, 
geneeskundige hulpverlening en van de organisatie van de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing. 

− Per 1 april 2011 beëindigd BZK de subsidie van de Taakgroep. Met BZK verkennen wat 
de borgingsmogelijkheden van de Taakgroep zijn. Verkennen op welke wijze overdracht 
van opgedane kennis en expertise van de Taakgroep kan plaatsvinden. 
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Klankbordgroep van gemeenten en veiligheidsregio’s 
− Een klankbordgroep formeren bestaande uit enkele gemeenten en veiligheidsregio’s. Aan 

de klankbordgroep legt de Taakgroep implementatievoorstellen voor ter toetsing. Het gaat 
hierbij onder andere om een veiligheidsparagraaf, registratiemogelijkheden van woon- en 
verblijfplaatsen van verminderd zelfredzamen, . 

 
Veiligheidsberaad 
− Met het Veiligheidsberaad verkennen van de mogelijkheden voor beheer van de resultaten 

van de Taakgroep. Het borgingsplan van de Taakgroep vormt hierbij de basis. 
− Het borgingsplan van de Taakgroep en een beschrijving van het implementatieproces op 

de agenda van het Veiligheidsberaad laten plaatsen. 
 
Inspectie OOV 
− Contact leggen met de Inspectie OOV. Met hen verkennen welke rol zij hebben ten 

aanzien van de toetsing van de plannen zoals genoemd in de Wet veiligheidsregio’s.  
− Aanleveren van toetsingscriteria van het beleidsplan, het crisisplan, het oefenbeleidsplan 

en de plannen van de deelprocessen. 
 
Interprovinciaal Commissie Openbare Orde en Veiligheid (ICOOV) 
− Contact leggen met het ICOOV. Met hen verkennen welke rol zij hebben ten aanzien van 

de toetsing van de plannen zoals genoemd in de Wet veiligheidsregio’s.  
− Aanleveren van toetsingscriteria van het beleidsplan, het crisisplan, het oefenbeleidsplan 

en de plannen van de deelprocessen. 
 
Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (Nifv) 
− Contactleggen met het Nifv om de mogelijkheden te verkennen om input te leveren voor 

les-, oefen- en leerstof voor officieren. 
− Contactleggen met het Nifv om de mogelijkheden te verkennen om input te leveren voor 

les-, oefen- en leerstof op het gebied van rampenbestrijding, GHOR en crisisbeheersing. 


