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0 Samenvatting 

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (hierna NHN) is een organisatie van verschillende disciplines 

op het terrein van veiligheid en acute zorg. Het gaat concreet om brandweerzorg, ambulancezorg, 

GHOR, de meldkamer en het veiligheidsbureau (vijf inhoudelijke programma’s). Vanuit de missie van 

de Veiligheidsregio levert zij een nadrukkelijke bijdrage in het realiseren van de bestuurlijke ambitie: 

“Inwoners van de regio NHN wonen in 2015 in één van de vijf veiligste regio’s van Nederland”. In dit 

beleidsplan staat weergegeven op welke wijze die bijdrage wordt gerealiseerd en hoe dat zich vertaalt 

naar concrete inspanningen binnen de inhoudelijke programma’s. Dit plan geeft de richting weer voor 

de komende jaren. Het maakt de ambities expliciet voor het bestuur en daarmee zijn die ook voor de 

individuele gemeenten en partnerorganisaties beschikbaar. Doel van dit beleidsplan is tevens de 

inzichtelijk te maken wat de samenhang is tussen de plannen van de verschillende diensten binnen de 

Veiligheidsregio.  

De strategische koers voor de komende jaren bestaat uit de volgende vijf speerpunten, die binnen alle 

programma’s van de veiligheidsregio terugkomen: 

1. Risicobewustzijn stimuleren en werken aan veerkracht van de samenleving. Veiligheid start 

bij de zelfredzaamheid en het veilig handelen van burgers en bedrijven. Daarom stimuleert de 

Veiligheidsregio bewoners en bedrijven om hun eigen verantwoordelijkheid op te pakken door hen 

te informeren over risico’s (risicocommunicatie) en mogelijkheden om hun eigen veiligheid en 

gezondheid te verbeteren (handelingsperspectief bieden). 

2. Vrijwilligheid en burgerparticipatie benutten. In deze regio zijn er veel mensen die zich 

incidenteel of structureel willen inzetten voor veiligheid of zorg. De Veiligheidsregio NHN streeft 

ernaar vrijwillige inzet te stimuleren en goed te benutten. 

3. Vakbekwaamheid op orde. Bij de Veiligheidsregio NHN werken gedegen opgeleide, getrainde en 

geoefende medewerkers. Mensen die continu willen leren en werken aan het verbeteren van de 

eigen operationele prestaties.  

4. Slimme planvorming. Hulpdiensten gebruiken operationele plannen om de effectiviteit van hun 

optreden te verhogen en de samenwerking te verbeteren. De plannen moeten daarom goed 

hanteerbaar zijn voor de inzet. Het streven van de Veiligheidsregio is alle plannen bij actualisatie te 

herzien in dat licht. 

5. Toetsende rol veiligheidsregio. De Veiligheidsregio stelt eisen aan haar eigen optreden en dat 

van haar partners. Die toetsing geschiedt zo veel mogelijk op basis van outcome prestatie-eisen. 

 

Deze koers komt voort uit verschillende ontwikkelingen, waarbij het huidige financiële klimaat en het 

denken over een goede besteding van overheidsbudgetten de boventoon voert. De Veiligheidsregio 

NHN streeft ernaar een bijdrage te leveren aan de bestuurlijke ambitie én tegelijk recht te doen aan de 

nieuwe financiële kaders zijn waarbinnen zij opereert. Met de bestaande budgetten wil de 

veiligheidsregio dan ook meer bereiken, in termen van maatschappelijk rendement. Dat vraagt om ‘slim 

samenwerken’. Daarom wordt de samenhang tussen veiligheid en zorg, zoals die nu reeds binnen de 

Veiligheidsregio NHN bestaat, gecontinueerd en uitgebreid. Slimmer organiseren van activiteiten, 

binnen de veiligheidsregio en in de samenwerking met partners (waaronder nadrukkelijk ook burgers), 

staat daarom bij alle inspanningen in de komende jaren centraal. Samenwerken kan vervolgens alleen 

als je je eigen zaken op orde hebt. Daarom wil de Veiligheidsregio de basisvoorzieningen op orde 

hebben. Dat is een tweede thema dat in deze beleidsplanperiode steeds terugkomt. Vandaar dat dit 

beleidsplan de titel heeft meegekregen: ‘slim samenwerken vanuit de basis.  
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1 Ambitie van de veiligheidsregio 

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (hierna NHN) is een organisatie van verschillende disciplines 

op het terrein van veiligheid en acute zorg. Het gaat concreet om brandweerzorg, ambulancezorg, 

GHOR, de meldkamer en het veiligheidsbureau (crisisbeheersing). Vanuit de missie van de 

Veiligheidsregio (zie hieronder) levert de Veiligheidsregio een nadrukkelijke bijdrage in het realiseren 

van de bestuurlijke ambitie: “Inwoners van de regio NHN wonen in 2015 in één van de vijf veiligste 

regio’s van Nederland”.  

Missie: “De veiligheidsregio NHN staat voor het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij 

incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en 

hulpverlening betrokken partijen.” 

De veiligheidsregio heeft eigen wettelijke taken (zie Wet veiligheidsregio’s, artikel 10) en werkt voor de 

uitvoering van die taken al jaren samen met verschillende partners, waaronder burgers en bedrijven. 

Veiligheid creëren we immers met z’n allen. In de regio is men zich er terdege van bewust dat een 

betere veiligheidssituatie alleen door samenwerking kan worden bereikt. Om de gezamenlijke kracht 

van al die partijen te richten heeft de Veiligheidsregio NHN, in opdracht van het bestuur, samen met 

gemeenten, politie en OM de Integrale Veiligheidsagenda “Bewust Samen” opgesteld. Daarin is de 

bestuurlijke ambitie vertaald naar twee focusgebieden (‘basisvoorzieningen’ en jeugd’) en een aantal 

doelstellingen daarbinnen. De veiligheidsregio richt zich daarbij voornamelijk op de basisvoorzieningen. 

Dat betekent dat zij samen met haar partners aan twee doelstellingen een prominente bijdrage levert:  

- De publieke hulpverlening aan burgers is adequaat  

- Burgers weten wat publieke diensten doen aan het verhogen van de veiligheid. 

Bij de doelstellingen uit de Integrale Veiligheidsagenda die gerelateerd zijn aan het thema ‘jeugd’ zijn 

andere partners leidend. Deze inspanningen zijn geconcretiseerd in de (operationele) beleidsplannen 

van de politie, OM, GGD en integrale veiligheidsplannen van de gemeenten. Vanzelfsprekend levert de 

veiligheidsregio ook daaraan een bijdrage, maar die zijn niet uitgebreid benoemd in dit beleidsplan. Een 

voorbeeld hiervan is het project waarbij de ambulancedienst onderzoeksgegevens registreert over 

overmatig alcoholgebruik dat leidt tot ambulance-inzet ten behoeve van de GGD en de politie. Ook de 

meldkamer levert verschillende diensten aan andere partijen. 

Naast voorgaande inhoudelijke opgave voor de komende jaren, staat in de Integrale Veiligheidsagenda 

ook beschreven hoe de samenwerking op het terrein van veiligheid ‘slimmer georganiseerd’ gaat 

worden in de komende jaren. Door een duidelijke focus en het ‘slimmer organiseren’ van activiteiten 

kan met de bestaande budgetten immers meer worden bereikt. Dit past ook bij de nieuwe financiële 

kaders; door bezuinigingen staat het budget van veel partners in veiligheid onder druk.  
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In het verlengde van deze Integrale Veiligheidsagenda is de bijdrage van de Veiligheidsregio NHN 

gebundeld weergegeven in dit beleidsplan, conform de wettelijke verplichting.
1
 Het bevat een nadere 

uitwerking van de prestaties en bijbehorende inspanningen die de veiligheidsregio de komende jaren 

levert (zie bijlage 1 voor een samenvatting van doelen en inspanningen). Deze meerjarenambities en 

bijbehorende inspanningen zijn vaak al beschreven en bestuurlijk vastgesteld. Dit beleidsplan beoogt 

een globaal overzicht te bieden. Daarmee zullen er in dit beleidsplan verwijzingen zijn naar bestaande 

plannen. In bijlage 2 is tevens een korte toelichting gegeven op enkele gerelateerde 

beleidsdocumenten.  

Dit beleidsplan geeft de richting weer voor de komende jaren. Het maakt de ambities expliciet voor het 

bestuur zodat die voor de individuele gemeenten en ook voor partnerorganisaties beschikbaar zijn. 

Doel van dit beleidsplan is tevens inzichtelijk te maken wat de samenhang is tussen de plannen van de 

verschillende diensten binnen de Veiligheidsregio. Het beleidsplan kent een dynamische tijdshorizon. 

Hier is bewust voor gekozen. Het beleidsplan dient richting te geven zonder beperkend te werken. Elk 

jaar worden ambities uit dit plan per programma in jaarlijkse actieplannen geactualiseerd om binnen de 

scope van vier jaar ook de nationale en regionale ontwikkelingen een plek te kunnen geven. Daarmee 

is ook ruimte voor het invullen van landelijke doelstellingen. Regelmatig worden er vanuit het Ministerie 

van Veiligheid en Justitie accenten gelegd op het beleid en die worden vertaald in de 

beleidsdoelstellingen van de Veiligheidsregio NHN (denk aan de focus op natuurbrandbestrijding, 

elektriciteit etc.). Daar waar in de komende jaren meer van dergelijke landelijke doelstellingen bekend 

worden, zullen deze worden vertaald in de actieplannen van de regio.  

 

                                                   

1
 Conform de Wet veiligheidsregio’s moet het bestuur van de veiligheidsregio tenminste één maal in de vier jaar een beleidsplan 

vaststellen dat wordt afgestemd met aangrenzende veiligheidsregio’s, waterschappen en het betrokken politiekorps. 

Implementatie van die wet brengt met zich mee dat de Veiligheidsregio NHN haar meerjarenambities voor de komende jaren in 

een beleidsplan samenhangend weergeeft.  
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2 Slim samenwerken vanuit de basis  

In een voortdurend veranderende omgeving is het voor de Veiligheidsregio NHN belangrijk in te spelen 

op nieuwe ontwikkelingen. Dat vraagt wel om samenhangend beleid. Daarom is de verbinding tussen 

de verschillende programma’s van de Veiligheidsregio (zie hoofdstuk 4) van groot belang. Onderstaand 

wordt aangegeven welke strategische koers de Veiligheidsregio NHN voorstaat in de komende jaren. 

Deze koers komt voort uit verschillende ontwikkelingen, waarbij het huidige financiële klimaat en het 

denken over een goede besteding van overheidsbudgetten de boventoon voert. 

 

2.1 Financiële kaders belangrijke drijfveer voor strategie 

De Veiligheidsregio NHN streeft ernaar een bijdrage te leveren aan de bestuurlijke ambitie én tegelijk 

recht te doen aan de nieuwe financiële kaders zijn waarbinnen zij opereert. Daarom moet met de 

bestaande budgetten meer worden bereikt in termen van maatschappelijk rendement. Slimmer 

organiseren van activiteiten, binnen de Veiligheidsregio én in de samenwerking met partners, staat 

daarom bij alle inspanningen centraal. De veiligheidsregio richt zich daarbij nadrukkelijk op de 

samenwerking met burgers die ook als partners in de hulpverlening (zowel regulier als opgeschaald) 

een belangrijke bijdrage leveren aan veiligheid. Samenwerken kan vervolgens alleen als je je eigen 

zaken op orde hebt. Daarom wil de veiligheidsregio de basisvoorzieningen op orde hebben. Dat is een 

tweede thema dat in deze beleidsplanperiode steeds terugkomt. Slim samenwerken vanuit de basis is 

daarmee de strategie voor de komende jaren.  

Binnen de veiligheidsregio werken reeds verschillende disciplines nadrukkelijk samen. De komende jaren wordt de 

samenhang tussen veiligheid en zorg, zoals die nu reeds bestaat, gecontinueerd en verder uitgebreid, met name 

met de GGD. De maatschappelijke verbinding tussen veiligheid en zorg wordt immers steeds meer zichtbaar en 

dat betekent ook dat overheidsdiensten hierop moeten inspelen door passende combinaties te maken in hun 

inspanningen. Op het vlak van fysieke veiligheid is de verbinding met name op het vlak van acute en opgeschaalde 

zorg aanwezig. De zogenaamde ‘witte rampen’ zullen de komende jaren verhoudingsgewijs vaker voorkomen. Dat 

vraagt om een gedegen voorbereiding door de GHOR en een goede samenhang met de opgeschaalde 

infectieziektebestrijding en nazorg van de GGD. In de Wet publieke gezondheid is de sterke verbinding tussen 

GHOR en GGD vastgelegd en worden veiligheid en zorg verbonden. De samenhang tussen (fysieke) veiligheid en 

zorg is vervolgens breder dan acute zorg. Steeds meer wordt op het vlak van brandveiligheid zichtbaar dat de 

gebiedsgebonden, lokale aanpak van de zorg past bij het verbeteren van de brandveiligheid. Steeds meer wordt 

duidelijk dat zorg langs dezelfde lijnen discrimineert als veiligheid. Gebieden waarin de brandveiligheid aandacht 

vraagt zijn immers óók de gebieden waar de zorgbehoefte en leefstijlaanpassingen het grootst zijn (denk aan de 

‘aandachtswijken’). Ook de gezondheidseffecten van branden zoals in de casus bij Chemie-Pack in Moerdijk 

vragen gezamenlijk optrekken van GGD/GHOR, gemeenten en brandweer.  
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2.2 Vijf speerpunten in het beleid 

Vanuit voorgaande strategie wordt geanticipeerd op de ontwikkelingen die spelen. Dat resulteert in de 

volgende vijf speerpunten van beleid, die als ‘rode draad’ in de verschillende programma’s is terug te 

zien. 

2.2.1 Risicobewustzijn stimuleren en werken aan veerkracht van de samenleving 

Zelfredzaamheid burgers en bedrijven staat voorop, de overheid vult aan. Dat is het uitgangspunt voor 

veel overheidsoptreden. Burgers zijn in principe zelfredzaam, ook wat betreft hun eigen veiligheid en 

gezondheid. Van de overheid wordt wel verwacht dat zij ondersteunt en een vangnet biedt waar nodig. 

Burgers worden steeds mondiger, zijn beter geïnformeerd en veelal goed in staat hun eigen situatie te 

verbeteren. Dat moet worden benut. Burgers en bedrijven moeten dan wel bekend zijn met hun eigen 

verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid en gezondheid. De overheid moet dus duidelijk 

aangeven wat verwacht wordt van burgers en bedrijven (eigen verantwoordelijkheid) en hoe de 

overheid daarin ondersteunt. De overheid werkt al jaren aan het vergroten van het risicobewustzijn en 

het informeren over het handelingsperspectief.  

Voor de Veiligheidsregio NHN betekent dit dat zij risicobewustzijn stimuleert en werkt aan veerkracht 

van de samenleving. Met de komst van de Wet veiligheidsregio’s heeft de Veiligheidsregio NHN een 

nadrukkelijke verantwoordelijkheid om bewoners en bedrijven te informeren over risico’s en aan te 

spreken op hun aandeel in de eigen veiligheid en gezondheid. De Veiligheidsregio communiceert over 

‘normale’ en bijzondere of majeure risico’s en geeft ook aan wat de (on)mogelijkheden van de 

hulpdiensten zijn. Dat biedt een stimulans voor burgers om hun eigen rol hierin op te pakken.  

 

2.2.2 Vrijwilligheid en burgerparticipatie benutten 

Vrijwilligheid en burgerparticipatie staan steeds meer in de belangstelling. Niet alleen zijn burgers 

zelfredzaam, zij kunnen concreet bijdragen in het verhogen van de veiligheid en gezondheid in de 

naaste omgeving. Zij zijn incidenteel (bij rampen) en ook structureel (in de vorm van vrijwilliger of 

netwerkpartner) betrokken bij vraagstukken op het gebied van veiligheid en gezondheid. Een speciale 

vorm van burgerparticipatie is vrijwilligheid bij de brandweer. Deze vorm van vrijwilligheid komt onder 

druk te staan door de steeds hogere eisen ten aanzien van het vakbekwaam zijn en -blijven. Daarom 

wordt gezocht naar andere organisatievormen om die vrijwillige inzet beter te kunnen benutten. 

De Veiligheidsregio NHN wil vrijwilligheid en burgerparticipatie goed benutten. De regio NHN probeert 

zo veel mogelijk gebruik te maken van mensen die zich betrokken voelen bij hun omgeving en een 

concrete bijdrage willen leveren aan de veiligheid. Denk aan participatie van burgers door middel van 

het AED-project, Burgernet of AMBER-alert. Ook de inzet van burgers voor brandveiligheid en 

repressieve brandweerzorg (brandweervrijwilligers) en bij de Reddingsbrigades (op en rond het strand) 

en bij het Rode Kruis (in crisissituaties) zijn voorbeelden uit deze regio. De bereidheid om aan 

dergelijke trajecten en vrijwillige bijdrage te leveren is groot onder de bevolking van NHN en dat wil de 

Veiligheidsregio benutten.  
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2.2.3 Vakbekwaamheid op orde 

Een professionele hulpverleningsorganisatie valt of staat met het opleidingsniveau en de geoefendheid 

van de betrokken medewerkers. Landelijk is er ingezet op de modernisering van het opleidingsstelsel 

van operationele diensten: continue scholing en training op de werkplek staat centraal. Hierbij is 

aandacht voor de steeds complexere omgeving waarbinnen hulpverleners moeten opereren en de 

mate waarin zij daarop kunnen inspelen. Ook wordt steeds meer gekeken naar de wijze waarin feitelijk 

functioneren en scholing beter op elkaar kunnen aansluiten. Wat al in de praktijk goed gaat (bewezen 

prestaties) behoeven mensen dan niet meer te leren. 

Voor de Veiligheidsregio NHN is vakbekwaamheid daarom als speerpunt gedefinieerd. 

Vakbekwaamheid is een thema dat de komende jaren binnen alle programma’s aandacht krijgt. Het 

omvat gedegen opgeleid, getraind en geoefend personeel. De regio beschikt over medewerkers die 

gericht zijn op continu leren om daarmee de eigen prestaties te kunnen verbeteren. Daarnaast wordt 

hiermee invulling gegeven aan een gedegen voorbereiding waardoor medewerkers ook veilig kunnen 

optreden. Het aantonen van vakbekwaamheid is vervolgens ook van belang. De Veiligheidsregio 

hanteert daarom periodieke profchecks.  

 

2.2.4 Slimme planvorming  

Het voorkomen van planfixatie is nog steeds aandachtspunt. Ondanks dat in 2006 een handreiking is 

opgesteld door de toenmalige LBCB met de titel ‘Meerwaarde in plaats van meerwerk!’, is er nog 

steeds sprake van een uitgebreide plancultuur binnen de hulpdiensten en crisispartners. Hierdoor 

vraagt planvorming te veel tijd en bovendien draagt deze cultuur niet altijd bij aan de 

gebruiksvriendelijkheid. Steeds meer wordt daarom gestreefd naar generieke plannen waarin enkele 

aandachtspunten worden benoemd voor de crisisbeheersing. Men erkent dat operationele inzet en 

crisisbeheersing in grote mate improvisatiekracht vraagt en met die bril wordt ook gekeken naar de 

minimale informatie die aanvullend door middel van een plan kan worden overgedragen.  

De Veiligheidsregio NHN wil daarom slimmer omgaan met planvorming. Operationele planvorming is 

geen nieuw thema, eerder een primaire activiteit van alle hulpdiensten om zich voor te bereiden op de 

inzet. De verbetering van de operationele planvorming is wel nieuw. Het streven is om plannen te 

maken die nog beter bijdragen aan de effectiviteit van het operationele optreden. De Veiligheidsregio 

richt zich de komende jaren op een meer efficiënte inrichting van operationele planvorming; afhankelijk 

van de behoefte en noodzaak.  

 

2.2.5 Toetsende rol veiligheidsregio 

Steeds meer wordt binnen de publieke sector gezocht naar andere vormen van prestatiesturing. Daarbij 

is de afgelopen jaren een duidelijke trend waarneembaar in outcome sturing. Het sturen op ‘outcome’ of 

te wel de effecten in de maatschappij is lastig omdat deze afhankelijk zijn van meerdere factoren. Toch 

is het wenselijk om de prestaties op dat niveau in beeld te krijgen. Dat is immers waar de burger zich in 

herkent.  

De Veiligheidsregio NHN houdt hier rekening mee bij het uitoefenen van haar toetsende rol. De 

veiligheidsregio is op de hoogte van de (landelijke) eisen die gesteld worden aan brandweerzorg, 

ambulancezorg, geneeskundige hulpverlening, risicobeheersing en crisisbeheersing. In de afgelopen 

jaren werd in dit kader een normenset gehanteerd om inzichtelijk te maken wat de prestaties op deze 

terreinen waren. Deze normen waren echter vooral instrumenteel en er was nog geen inzicht in de 
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effecten die bereikt werden in de veiligheidssituatie van de regio. In 2011 is daarom een nieuwe 

normenset ontwikkeld en een bijbehorende systematiek (middel en frequentie) om de situatie te 

monitoren. Vanaf 2012 zal de implementatie hiervan starten.  
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3 Risico’s als uitgangspunt voor beleid 

3.1 Regionaal Risicoprofiel NHN 

De regio bestrijkt het gebied vanaf Castricum, 

via de zuidgrens van Graft-De Rijp en de 

noordgrenzen van Beemster en Zeevang tot 

het IJsselmeer en alles ten noorden daar van, 

inclusief Texel. Noord-Holland Noord is aan 

drie kanten omringd door water (Noordzee, 

Waddenzee en IJsselmeer). De regio omvat 

momenteel 24
2
 gemeenten en telt circa 

642.000 inwoners. In de regio zijn vier 50.000+ 

gemeenten (Alkmaar, Den Helder, 

Heerhugowaard en Hoorn).  

In dit gebied zullen altijd risico’s bestaan. De 

‘normale’ risico’s zullen zo veel mogelijk 

moeten worden voorkomen en beperkt door 

burgers en bedrijven zelf. Daarnaast zal de 

Veiligheidsregio NHN de basisvoorzieningen 

op orde hebben om daarmee de hulpverlening 

voor de grootste groep incidenten te kunnen 

verrichten. Tot de basisvoorziening behoort 

het vakgebonden (monodisciplinair) optreden 

van kleinschalig tot grootschalig incident (dus 

ook optreden als het kan worden afgedaan 

met bijstand uit een andere regio).
3
  

 

 

 
 

Figuur 1: kaart van de veiligheidsregio NHN 

 

Vervolgens zijn er risico’s en bedreigingen voor de veiligheid die aanvullende inspanningen vragen 

(bijzondere of majeure risico’s). Het gaat hierbij om risico’s die de normale werkzaamheden van 

hulpdiensten substantieel overstijgen op het vlak van de complexiteit (het gaat dus niet alleen om de 

omvang van het incident). Deze risico’s zijn weergegeven in het Regionale Risicoprofiel NHN (zie 

bijlage 3). 

 

                                                   

2
 Dit aantal zal de komende jaren dalen door op handen zijnde fusies van noordelijke gemeenten in de regio. 

3
 Opgeschaalde situaties kunnen wel tot de basisvoorzieningen behoren indien het kan worden afgedaan met bijstand dat via het 

LOCC wordt gecoördineerd conform de landelijke procedures. Het gaat dan immers om ‘veel van hetzelfde’ en het hoeft niet 

direct complex te zijn. 
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In het regionale risicoprofiel staat dat de regio NHN wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van: 

- Noordzee aan westzijde, IJsselmeer aan oostzijde en Waddenzee aan noordzijde, met 

veerbootverbinding TESO met Texel,  

- Twee luchthavens (De Kooij in Den Helder en Texel airport op Texel) en twee kleinschalige 

zweefvliegvelden (Wieringermeer en Castricum), 

- De onderzoekslocatie Petten (OLP-Petten), waar diverse nucleaire onderzoeksbedrijven zoals NRG 

(Hoge en lage flux reactor), Covidien en ECN zijn gevestigd.  

- Relatief intensief (provinciaal) wegennetwerk en een tweetal dijkverbindingen met andere regio’s 

(Afsluitdijk en dijk Enkhuizen-Lelystad), met vervoer van gevaarlijke stoffen over de snelweg A7 van en 

naar Amsterdam/Groningen.  

- Een tweetal (grote) sluizen voor beroepsvaart (Stevinsluizen Den Oever, Krabbersgatsluizen Enkhuizen).  

- Omvangrijke en brede duingebieden langs de Noordzee. 

- De Marinehaven “Nieuwe Haven” in Den Helder. 

- Een aantal specifieke risicovolle inrichtingen die vallen onder de werkingssfeer van het Besluit Risico’s 

Zware Ongevallen ‘99 (BRZO) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zoals het NAM-complex 

in Den Helder en de gasbehandelingsstations in Anna Paulowna en Wieringermeer. 

- Diverse (risico)evenementen zoals de Marinedagen in Den Helder, voetbalwedstrijden AZ en diverse 

grootschalige muziekfestivals. 

In het dominante risicobeeld voor Noord-Holland Noord overheersen de volgende crisistypen: 

overstroming, kernincident, brand met opslagen gevaarlijke stoffen, luchtvaartincident, natuurbrand, 

ziektegolf en ongeval op het water.  

Het risicoprofiel omvat ook een impact- en waarschijnlijkheidsbeoordeling. Deze beoordeling is 

noodzakelijk omdat risico’s met een hoge waarschijnlijkheid van daadwerkelijk optreden en een hoge 

impact vanzelfsprekend meer aandacht verdienen dan risico’s met lage waarschijnlijkheid en impact. In 

het beleid van de Veiligheidsregio wordt hiermee rekening gehouden. In onderstaande figuur zijn de 

resultaten van die beoordeling in beeld gebracht.  
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Figuur 2: Risicodiagram regio Noord-Holland Noord. 
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3.2 Vertaling naar beleid 

Op basis van een analyse van het risicoprofiel kan worden benoemd welke aanvullende inspanningen 

de Veiligheidsregio NHN wenst te plegen ten aanzien van bepaalde crisistypen. De inspanningen 

richten zich hierbij op risicobeheersing (risicocommunicatie en treffen beheersende maatregelen) en 

operationele voorbereiding op de responsfase (aanvullende afspraken/planvorming, specifiek materieel 

en oefening).  

3.2.1 Maatregelen op het vlak van risicobeheersing 

Onderstaand is weergegeven hoe de veiligheidsregio door middel van risicobeheersing invloed 

uitoefent op het risicobeeld. De regio hanteert een gedifferentieerd risicobeheersingsbeleid dat 

afhankelijk is van de mogelijkheden tot beïnvloeding. Daar waar oorzaken van bepaalde crisistypen niet 

of zeer beperkt beïnvloedbaar zijn of de effectbeperkende maatregelen een nationale (dan wel 

internationale) aanpak vragen, zullen de inspanningen van de veiligheidsregio immers beperkt zijn. 

Binnen het programma van de brandweer wordt inhoud gegeven aan risicobeheersing op het vlak van 

fysieke veiligheid (zie paragraaf 4.2.3). Met betrekking tot de zogenaamde ‘witte crisistypen’ (ziektegolf) 

wordt de kansreductie met name door de GGD opgepakt. De GHOR (zie paragraaf 4.3.3) heeft een rol 

in het maken van aanvullende afspraken in de voorbereidende fase om het effect van een incident zo 

veel mogelijk te verkleinen (denk aan de voorbereiding op een grieppandemie).  

Risicocategorie 1 (geen/geringe mate van beïnvloedbaarheid) 

De bestuurlijke invloed van de Veiligheidsregio NHN op de oorzaak van bepaalde crisistypen is soms 

niet aanwezig, dan wel zeer gering. Beïnvloeding van de kans op overstromingen, bijvoorbeeld, is 

veelal uitsluitend mogelijk op (inter)nationaal niveau en dan nog is het de vraag of het klimaat (als 

voornaamste oorzaak) te beïnvloeden is. Ook de effectbeperkende maatregelen zullen een landelijke 

(dan wel internationale) aanpak vragen. Binnen deze categorie vallen de risico’s:  

• Overstromingen. 

• Extreme weeromstandigheden. 

• Luchtvaartincident. 

• Ziektegolf (pandemie). 

• Verstoring energievoorziening. 

• Verstoring drinkwatervoorziening. 

• Verstoring ICT-voorziening. 

• Dierziektes. 

De Veiligheidsregio NHN heeft op basis van de Wet veiligheidsregio's een belangrijke taak om via 

bewustwordingsprogramma's (risicocommunicatie en crisiscommunicatie) de zelfredzaamheid van 

burgers/bedrijven bij incidenten in deze categorie te verbeteren. Daarmee wordt gewerkt aan 

kansreductie en/of effectbestrijding. De inspanningen richten zich op een goede informatievoorziening 

over de risico’s en het bieden van handelingsperspectief aan burgers. Daarbij wordt tevens 

aangegeven wat de (on)mogelijkheden van het overheidsoptreden zijn. Zie voor een verdere toelichting 

de programma’s van brandweer, GHOR (risicobeheersing) en veiligheidsbureau (crisiscommunicatie). 

 

Risicocategorie 2 (beperkte mate van beïnvloedbaarheid) 

Voor deze tweede risicocategorie is de bestuurlijke invloed van de Veiligheidsregio NHN op de te 

treffen beheersmaatregelen beperkt tot redelijk. De Veiligheidsregio adviseert bevoegde gezagen over 

de te treffen beheersmaatregelen die zij kunnen (laten) doorvoeren. Het gaat dan met name om 

effectbeperkende maatregelen. Binnen deze categorie vallen de risico's: 
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• Kernincidenten. 

• Incidenten met buisleidingen (en BLEVE). 

• Veerbootincidenten en overige incidenten op water. 

• Natuurbranden. 

• Verkeer & vervoer. 

Naast risico- en crisiscommunicatie (zie ook vorige categorie) kan de Veiligheidsregio NHN in een 

vroegtijdig stadium door advisering op het gebied van risicobeheersing invloed uitoefenen op het 

voorkomen van risico's en beperken van de effecten bij dit soort incidenten. Die hiervoor het 

programma brandweer en GHOR.  

 

Risicocategorie 3 (grote mate van beïnvloedbaarheid) 

Voor deze laatste categorie is de invloed van de Veiligheidsregio NHN op de te treffen 

beheersmaatregelen groot. De Veiligheidsregio adviseert bevoegde gezagen over de te treffen 

beheersmaatregelen die zij kunnen (laten) doorvoeren. Omdat de maatregelen ook op het vlak van 

kansreductie kunnen worden getroffen, dragen investeringen van risicobeheersing direct bij aan een 

veiligere regio voor onze burgers. Binnen deze categorie vallen de risico’s: 

• Brand bij opslagen gevaarlijke stoffen opslagen. 

• Incidenten in zorginstellingen.  

• Brand in woningen. 

• Paniek in menigten. 

Naast risico- en crisiscommunicatie (zie ook eerste categorie) kan de Veiligheidsregio NHN in een 

vroegtijdig stadium door advisering op het gebied van risicobeheersing invloed uitoefenen op het 

voorkomen van risico's en beperken van de effecten bij dit soort incidenten. Daarnaast draagt ook een 

verdere professionalisering van de basiszorg bij aan risicobeheersing.  

 

3.2.2 Maatregelen op het vlak van operationele voorbereiding op de responsfase 

Wat betreft de aanvullende maatregelen op het vlak van de operationele voorbereiding wordt altijd 

aangesloten op de inzet bij de basisvoorziening. Die basisvoorzieningen dienen immers al op orde te 

zijn. Dat betekent dat de juiste middelen (materieel en plannen) beschikbaar zijn en de hulpverleners 

zijn toegerust voor de operationele inzet (door middel van opleiding en oefening). De Veiligheidsregio 

NHN houdt de basisvoorzieningen continu op orde door middel van inspanningen op het terrein van 

vakbekwaamheid en planvorming (zie ook programma’s ambulance, brandweer en GHOR in hoofdstuk 

4). Het gaat hier om monodisciplinaire vakkennis en plannen/kaarten, die kunnen dienen ter 

ondersteuning van de inzet. Kennis van het gebied en de risico-objecten wordt daarmee bekend 

verondersteld (geborgd binnen de reguliere basisvoorzieningen).  

 

Voor de multidisciplinaire inzet bijzondere en majeure risico’s worden aanvullend plannen gemaakt 

indien dat ondersteunend kan zijn bij het optreden in de responsfase. De plannen bieden 

aandachtspunten voor de hulpverleners als zij samenwerken. De Veiligheidsregio NHN streeft daarbij 

naar generieke wijzen van inzet binnen en buiten de poort van een risico-object (een ‘eigen werkwijze’ 

bij bepaalde objecten wordt losgelaten). Daarmee wordt samenwerking tussen brandweerkorpsen 

mogelijk (en kan een betrouwbare en betaalbare inzet worden geborgd) en wordt multidisciplinaire 

samenwerking bevorderd. In de volgende situaties zijn aanvullend specifieke plannen noodzakelijk:  

• Wanneer het risico/scenario noopt tot het benoemen van bijzondere mono- en multidisciplinaire 

afspraken/aandachtspunten binnen het reguliere basiszorgoptreden, zal een Basisscenariokaart 

(BSK) beschikbaar zijn. In een Basisscenariokaart zijn de specifieke aandachtspunten voor een 

bepaald scenario gegroepeerd. Opgemerkt wordt dat het hier gaat om incidenten waarbij het 
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benodigde hulpverleningspotentieel (materieel en personeel) de beschikbare basisvoorzieningen 

niet overstijgt. 

• Wanneer de bestrijding van het type incident complex is door deelname van een groot aantal 

partijen/specialismen met eigen verantwoordelijkheden zal een Incidentbestijstrijdingsplan (IBP) 

beschikbaar zijn. Daarin zijn bijzondere afspraken vastgelegd op het vlak van de 

randvoorwaardelijke processen (melding&alarmering, opschalen&afschalen, leiding &coördinatie en 

informatiemanagement). Ook hier gaat het over incidenten waarbij het benodigde 

hulpverleningspotentieel (materieel en personeel) de beschikbare basisvoorzieningen niet 

overstijgt. 

• Wanneer het gevraagde hulpverleningspotentieel de beschikbare basisvoorzieningen overstijgt, 

zullen aanvullende middelen (materieel/personeel/specialismen) nodig zijn of dan kan het bestuur 

besluiten tot acceptatie van het restrisico. Daarom zal voor deze categorie incidenten een 

Rampbestrijdingsplan (RBP) worden opgesteld
4
. Opgemerkt wordt dat door middel van het 

vaststellen van een Rampbestrijdingsplan dus een bestuurlijk besluit wordt genomen over drie 

mogelijkheden; 1) aanvullende maatregelen om effecten nog verder te beperken en zo de 

hulpvraag in de responsfase omlaag te brengen (risicobeheersing) of 2) extra middelen hiervoor 

aan te schaffen, dan wel hiertoe een samenwerking aan te gaan met partners 

(hulpverleningspotentieel versterken) of 3) het risico te accepteren als een restrisico.  

Vanzelfsprekend worden deze plannen ook meegenomen in bijvoorbeeld het multidisciplinair oefenen 

(onderdeel vakbekwaamheid crisisorganisatie). Binnen de veiligheidsregio NHN concentreert het 

multidisciplinair oefenbeleid zich op het beoefenen/aanleren van basisvaardigheden in multidisciplinair 

teamverband. Het generiek kunnen toepassen/hanteren van bijzondere multidisciplinaire operationele 

inzetplannen en als zodanig omgaan met bijzondere calamiteitenscenario’s is zo’n multidisciplinaire 

basisvaardigheid. Het gaat dan niet zozeer om het toetsen van de parate kennis over de bijzondere 

plannen, maar veeleer om het kunnen inspelen op bijzondere situaties (waarvoor soms bijzondere 

operationele plannen voorhanden zijn).  

 

 

  

                                                   

4
 In het Besluit veiligheidsregio’s staat geformuleerd voor welke inrichtingen het bestuur van de veiligheidsregio minimaal een 

rampbestrijdingsplan vaststelt. Het bestuur kan overigens op basis van aangeleverde informatie nog steeds besluiten (expliciet 

besluit) dat voor een bepaalde inrichting geen rampbestrijdingsplan hoeft te worden opgesteld. De Veiligheidsregio adviseert het 

bestuur hierover op basis van het genoemde criteria voor de wenselijkheid. 
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4 Inhoudelijke programma’s  

Op basis van de aanwezige risico’s en de strategische koers zijn de inhoudelijke programma’s 

vormgegeven. Dit hoofdstuk geeft per programma aan op welke wijze de Veiligheidsregio NHN een 

bijdrage levert aan de veiligheidsdoelstellingen van deze regio en hoe zij daarbij aansluit op externe 

ontwikkelingen. In bijlage 1 wordt de samenhang tussen de doelstellingen en alle genoemde 

inspanningen visueel weergegeven. 

4.1 Ambulancezorg  

De ambulancezorg heeft als missie om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door het centraal stellen 

van de patiënt in het proces van ambulancezorg, een goede samenwerking met (keten)partners en 

door middel van het verleggen van haar grenzen aan de hand van continue innovaties. 

4.1.1 Voornaamste trends en ontwikkelingen 

RAV-vorming 

Naar aanleiding van de tijdelijke Wet ambulancezorg (waarbij er een vergunning wordt verleend aan 

één rechtspersoon in dit gebied om de ambulancezorg te leveren) heeft de Veiligheidsregio NHN in 

2010 samen met Connexxion ambulancezorg de ‘Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening NHN’ 

opgericht. De samenwerking biedt in de praktijk veel mogelijkheden voor de Veiligheidsregio onder 

andere op het gebied van innovatie van logistieke processen, de medische triage en digitale informatie-

uitwisseling met ketenpartners. Andersom biedt de Veiligheidsregio Connexxion een goede ingang in 

het brede landelijke netwerk van zorgpartijen en binnen het veiligheidsdomein. De komende jaren wordt 

deze samenwerking gecontinueerd en verder uitgebouwd. 

 

Samenwerking met regionale partners 

De regionale ambulancevoorziening werkt in NHN met verschillende partijen samen om de veiligheid in 

de regio verder te verhogen. Zo is er een ‘Convenant Veilige Zorg’ opgesteld tussen OM en politie aan 

de ene kant en ziekenhuizen, GGZ en ambulancezorg aan de andere kant. Daarin zijn afspraken 

gemaakt over gegevensuitwisseling tussen zorgpartners en politie/justitie. Daarnaast maakt de 

ambulancezorg deel uit van de keten van acute zorg en heeft dus convenanten afgesloten met partners 

over de werkwijze bij triage en overdracht van gegevens (o.a. in digitale vorm) en de samenwerking op 

andere terreinen. Bovendien is er een nauwe samenwerking in de grensgebieden met de RAV 

Kennemerland en RAV Amsterdam Amstelland voor gebiedsoverschrijdende ambulance-inzetten en 

inzet en triage via de meldkamers ambulancezorg onderling. Daarnaast werkt de ambulancezorg veel 

samen met de GGD, bijvoorbeeld op het terrein van overmatig alcoholgebruik (ambulance draagt bij 

aan dataverzameling hieromtrent).  

 

Schaalvergroting én schaalverkleining 

Schaalvergroting speelt al langer op het vlak van operationele samenwerking. Zo werkt de RAV nu 

reeds samen met zorgpartners binnen de regio van de acute zorg (ROAZ) en die zijn op een 

andere/grotere schaal georganiseerd dan de Veiligheidsregio (NHN heeft te maken met twee acute 

zorgregio’s). Steeds vaker wordt landelijk ook over organisatorische schaalvergroting (niet alleen 

operationeel samenwerken, maar ook beheersmatig) gesproken. De schaal van de politie (de tien 

regio’s conform de gerechtelijke kaart) zou ook voor RAV-gebieden leidend kunnen zijn. Het ministerie 
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van VWS verkent in landelijke discussies de mogelijkheden of de gerechtelijke kaart ook voor de 

ambulancezorg een nieuw perspectief zou kunnen bieden. De Veiligheidsregio NHN is actief in 

landelijke netwerken en kan van daaruit sturen op deze ontwikkeling. Daarbij moet de kwaliteit van de 

zorg minimaal behouden blijven. Ook is het een aandachtspunt om ervoor zorg te dragen dat de unieke 

zaken van NHN, die hier succesvol zijn (denk aan de logistiek vanuit de meldkamer en het project 

Burger AED) óók op een grotere schaal blijven geborgd. Naast de trend om op een steeds grotere 

schaal te opereren, is tegelijk een trend zichtbaar om in kleinere eenheden zorg te leveren, bijvoorbeeld 

‘zorg in de wijk’. Zo gaat het project Burger AED, waar de ambulance nauw bij betrokken is, juist uit van 

lokale netwerken.  

 

Zorg voor ambulancepersoneel  

Al enkele jaren wordt landelijk gewerkt aan het programma ‘Veilige publieke taak’, wat zich richt op de 

preventie en aanpak van agressie en geweld tegen hulpverleners. Ambulancepersoneel krijgt in 

toenemende mate te maken met agressie en geweld tijdens het uitoefenen van hun werk. Binnen het 

personeelsbeleid wordt daarom óók de komende jaren aandacht besteed aan de veilige uitoefening van 

het werk. Als werkgever gaat de VR NHN aan de slag voor een passende ondersteuning voor haar 

medewerkers o.a. door preventieve maatregelen en door betere afspraken met Politie en OM.  

 

4.1.2 Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen regio NHN 

Om bij te dragen aan de kwaliteit van de reguliere en opgeschaalde werkprocessen zet de Regionale 

Ambulancevoorziening (RAV) de komende jaren in om de hulpverlening efficiënter, sneller en beter te 

maken. Voorgaande zijn de drie doelstellingen van het project Icarus dat de RAV samen met een 

aantal RAVen uitvoert. Veel van de inspanningen hangen samen met ‘slimme’ ICT-oplossingen.  
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Figuur 3: inspanningen programma ambulancezorg 
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4.1.3 Betekenis voor de komende jaren 

In het Regionaal Ambulanceplan 2011-2014 staan alle werkzaamheden benoemd. De innovatieve 

activiteiten die direct bijdragen aan het verbeteren van de ambulancezorg als in dit beleidsplan 

beschreven. Vanwege het grote aantal activiteiten in de komende jaren, zijn deze geclusterd 

weergegeven (verbeteren medische triage, verbeteren logistieke planning, verbeteren uitwisseling 

gegevens, vakbekwaamheid en veiligheid ambulancepersoneel).  

Verbeteren medische triage op de meldkamer 

Over- of ondertriage komt nu nog te veel voor, met gevolgen voor betrokken en de inzet van middelen. 

De RAV gaat zich inzetten om de medische triage binnen de meldkamer te verbeteren. Door te zorgen 

voor een ‘evidence based’ triagesysteem (Pro QA) kan een betere inschatting worden gemaakt van de 

medische toestand van een patiënt en de benodigde inzet van ambulancezorg. Het uitvraagprotocol 

wordt ook verder geoptimaliseerd. Gevolg hiervan kan zijn dat er minder inzetten noodzakelijk zijn, 

waardoor de beschikbaarheid in de komende jaren beter zal zijn.  

Verbeteren logistieke planning ambulancezorg 

Met een nieuw ICT-systeem (RBS Care) kan beter gebruik worden gemaakt van de historische 

uitrukgegevens in een gebied en kan de meest efficiëntste inzetplanning worden bepaald voor de regio. 

Zo wordt gestreefd naar een optimale dekking binnen de gestelde normtijd voor zowel acute zorg als 

ook besteld vervoer. Daarnaast wordt voor de acute zorg gewerkt aan het verbeteren van de real-time 

informatievoorziening door verbinding te maken met digitale systemen van wegbeheerders en andere 

systemen. Hierdoor kan rijkere informatie worden verkregen over het inzetgebied en voor de navigatie 

daar naartoe. Ook wordt de planning van het besteld vervoer verbeterd zodat vervoerscapaciteit beter 

wordt benut. 

 

Verbeteren uitwisseling gegevens 

Door informatie beter uit te wisselen kunnen diensten beter op elkaar worden afgestemd en kunnen 

ketenprocessen eerder beginnen. Hierbij wordt gedacht aan het digitaal doorzetten van medische 

informatie vanuit de ambulance naar de SEH van het ziekenhuis, maar ook aan het digitaal doorzetten 

van melderinformatie op de Meldkamer Ambulancezorg naar een naburige Meldkamer Ambulancezorg. 

 

Vakbekwaamheid en veiligheid ambulancepersoneel 

De vakbekwaamheid van ambulancemedewerkers wordt periodiek getoetst aan de hand van 

profchecks. De profcheck is voor ambulancemedewerkers een verplicht onderdeel van het 

functioneren. Dit zowel voor de gezondheid en veiligheid van de patiënt als voor de eigen veiligheid van 

het ambulancepersoneel. Een onderdeel van het project Icarus dat de veiligheid van het 

ambulancepersoneel verder vergroot, is het werkpakket 6 (veiligheid en toezicht) dat inzet op innovaties 

op ICT gebied (opname beeld en geluid en arts op afstand). 

 

4.2 Brandweerzorg 

Brandweerzorg richt zich op het voorkomen, beperken en beheersen van brand en ongevallen. Binnen 

de brandweer zullen de komende jaren de grootste veranderingen optreden. Dit wordt mede ingegeven 

door enkele landelijke ontwikkelingen en de lokale en regionale behoefte aan een meer doelmatige 

besteding van publieke middelen. 
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4.2.1 Voornaamste trends en ontwikkelingen 

‘De Brandweer over Morgen’ (visie NVBR) 

Veranderingen in de maatschappij, nieuwe technologieën en een terugblik op het functioneren van de 

brandweer hebben ertoe geleid dat in 2010 op landelijk niveau een ontwikkelrichting is bepaald voor 

een nieuwe brandweer in Nederland. Deze de zogenaamde strategische reis is de koers naar een 

nieuwe organisatie op langere termijn (2040). Daarbij zal de brandweer meer samenwerken met andere 

partners en zich concentreren op haar regisserende rol in de risicobeheersing. Brandweer Nederland 

heeft daarmee een visie neergezet voor meer zelfredzaamheid onder burgers en een focus op het 

beperken van de risico’s door het reduceren van de kans op incidenten en slachtoffers. 

 

Kwaliteitseisen wet veiligheidsregio’s (Wvr) en schaalvergroting brandweer 

Naast deze koers heeft ook de Wvr consequenties voor de inrichting van de brandweer. De wet en 

bijbehorende besluiten stellen eisen aan de prestaties van de brandweer als het gaat om opkomsttijden 

en de bezetting van het materieel. Dat betekent nieuwe uitdagingen op het gebied van 

vakbekwaamheid, maar ook op het vlak van de dekking. Momenteel is tevens een wetsvoorstel in 

behandeling dat de verplichte regionalisering van de brandweer voorstaat.  

 

Samenwerking met partners om brandweerzorg ‘slim te organiseren’ 

De brandweer zal steeds meer samenwerken met partners om de dekking zo efficiënt mogelijk te 

organiseren. In dat kader wordt samengewerkt met andere brandweeronderdelen, zoals 

brandweerkorpsen uit buurregio’s en bedrijfsbrandweren, maar ook met andere partners die een 

bepaald specialisme kunnen leveren, zoals bijvoorbeeld de Koninklijke marine, staatsbosbeheer, PWN 

en reddingsbrigades.  

 

Leiderschapsontwikkeling bij de brandweer 

Leiderschapsontwikkeling is een thema dat landelijk steeds meer aandacht krijgt. Net als in veel andere 

regio’s krijgt leiderschap binnen de korpsen in Noord-Holland Noord weinig specifieke aandacht. In een 

enquête onder vrijwillige brandweermedewerkers is aangegeven dat leiderschap wordt gemist. Niet 

alleen met betrekking tot de vrijwillige brandweermedewerkers, maar ook op andere niveaus is de 

verwachting dat leiderschap aandacht behoeft. Zo zijn niet alle leidinggevenden geschoold of ervaren in 

het geven van leiding en wordt er aan deze rol in een grote verscheidenheid invulling gegeven, van 

verschillende kwaliteitsniveaus. De komende jaren zal leiderschap verder worden versterkt.  

 

4.2.2 Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen regio NHN 

De brandweer zet de komende jaren in op een goede beoordeling van de reguliere en opgeschaalde 

werkprocessen van de brandweer (basisvoorzieningen). Tevens draagt zij bij aan het informeren van 

burgers binnen de regio als het gaat om fysieke risico’s en het informeren over haar eigen operationele 

optreden. De brandweer heeft als doelstellingen; minder brand en een betrouwbare en betaalbare 

dienstverlening, gekoppeld aan een slimme organisatie van de repressieve brandweerzorg. Het beter 

benutten van vrijwillige inzet speelt als een rode draad door deze doelstellingen heen.  
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De reguliere en opgeschaalde
werkprocessen 

(basisvoorzieningen) worden als ‘goed’
beoordeeld in 2015 
(meting door IOOV)

Inspanningen 
Brandweer:

Sub-doelen
integrale 
veiligheidsagenda:

Betrouwbaar en
betaalbaar op tijd

Minder brand Slimmer organiseren

Doelen

Brandweer:

De meerderheid van de 
burgers in NHN is in 2015 

geïnformeerd over de fysieke 
risico’s in hun regio (IVM)

Beter benutten 

vrijwillige inzet

Planvorming

Ondersteuning vrijwillige

medewerkers

Vakbekwaamheid
Brandveilig leven

Leiderschaps-
ontwikkeling beroeps 

Dekkingsplan 2.0

Risicocommunicatie

Ontwikkeling

risicobeheersing

Onderzoeksopdracht 
regionaliseren

De meerderheid  van de burgers 
in NHN weet in 2015 

welke (operationele) prestaties
de veiligheidsregio levert 

(meting IVM)

 

Figuur 4: inspanningen programma brandweerzorg 

 

4.2.3 Betekenis voor de komende jaren 

Binnen die vier doelen, zal de brandweer de komende jaren verschillende activiteiten verrichten. De 

meeste daarvan worden projectmatig ingevuld door samenwerking van lokale korpsen en regionale 

organisatie. Vanwege het grote aantal activiteiten in de komende jaren, is een aantal daarvan hierna 

geclusterd beschreven. 

 

Risicobeheersing  

De brandweer sluit aan bij de nieuwe doctrine van de NVBR en werkt aan een regionale visie op 

risicobeheersing; ‘Kijk we werken aan veiligheid!’. De concepten van brandveilig leven, 

risicocommunicatie en de kwaliteit van de risicobeheersing, zoals dat door verschillende partners 

(gemeenten, milieudienst, brandweer en bedrijven) wordt ingevuld, zijn onderdeel van die visie. De visie 

zal leidend zijn voor de activiteiten in komende jaren. Het versterken van risicobewustzijn bij 

burgers/bedrijven en het bieden van een handelingsperspectief, gegeven de (on)mogelijkheden van 

hulpdiensten (operationele prestaties van de brandweer zullen inzichtelijk worden gemaakt) zal de 

komende jaren dus nadrukkelijk op de agenda staan. Daarnaast wordt het vakgebied ‘risicobeheersing’ 

de komende jaren verder ontwikkeld. Zo zullen diverse regionale en landelijke thema's projectmatig 

worden uitgewerkt, zoals statistisch brandonderzoek, het voorkomen van natuurbranden of het 

introduceren van innovatieve en kostenreducerende benaderingen van brandveiligheid. 

Kennisontwikkeling staat hierbij centraal. Tenslotte heeft de veiligheidsregio de komende jaren een rol 

in de aanwijzing van bedrijfsbrandweren. 
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Vakbekwaamheid 

Vakbekwaamheid richt zich de eerstkomende jaren op het oefenen en de implementatie van 

profchecks. Er wordt toegewerkt naar een uniform regionaal oefenprogramma waarmee gezamenlijk 

gebruikt gemaakt wordt van de regionaal aanwezige kennis en kunde over oefenen en efficiënt wordt 

omgegaan met de (coördinatie van de) voorbereiding en uitvoering. Daarnaast wordt een visie op het 

realistisch oefenen ontwikkeld waarmee inzichtelijk wordt gemaakt op welke wijze dit kan geschieden 

en in hoeverre een regionaal oefencentrum hiervoor noodzakelijk is. De profcheck houdt in dat 

‘manschap’ tot en met ‘algemeen commandant’ periodiek worden gemonitord op hun kennis en kunde 

van het brandweerwerk. Doel is het vaststellen van de vakbekwaamheid om veilig te kunnen werken en 

aantoonbaar ‘betrouwbaar’ te zijn als brandweer. Binnen het onderdeel vakbekwaamheid wordt ook het 

regionaal leeragentschap verder ingebed binnen de regio. Onderdeel hiervan is niet alleen het leren 

van grootschalige incidenten (regionaal en landelijk), maar ook het gezamenlijk leren van incidenten en 

bijna ongevallen in de alledaagse praktijk.  

Planvorming 

Elke discipline treft de eigen voorbereidingen op het gebied van planvorming, zo ook de brandweer 

(denk aan waterwinkaarten, bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen etc.). De komende jaren zal 

ingezet worden op verdere verbetering van de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van plannen. 

Aangezien de brandweer intergemeentelijk opereert zal de gemeentelijk, regionaal, provinciaal en 

landelijk beschikbare informatie ook als zodanig toegankelijk georganiseerd dienen te worden. Hierbij 

wordt o.a. aangesloten bij het landelijke project digitale bereikbaarheidskaart. Onverlet de systemen zal 

de benodigde informatie ingebracht dienen te worden bij de bron en dat vraagt een betrouwbare invoer. 

Dekkingsplan 2.0 

Binnen de eisen vanuit de Wvr en de bestuurlijke kaders van NHN wordt gekeken naar het opstellen 

van een dekkingsplan 2.0. Uitgangspunt hierbij is het doel de kosten van de repressieve organisatie te 

beperken, maar tegelijk de veiligheid van burgers én het eigen personeel te waarborgen. De brandweer 

onderzoekt momenteel hoe zij haar operationele inzet verder kan optimaliseren. Hierbij wordt gekeken 

naar nieuwe invulling van de basisbrandweerzorg en specialismen (denk aan variabele 

voertuigbezetting, terugdringen nodeloze uitrukken, andere inzet vrijwilligers etc.). De brandweer kijkt 

hoe partners hierbij van meerwaarde kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsbrandweer, 

reddingsbrigade en ook buurregio’s. De huidige situatie en normen voor de opkomsttijden zijn 

momenteel vastgesteld. In het ‘dekkingsplan 2.0’ worden nieuwe repressieve inzetvormen (en 

eventuele gemotiveerde afwijkingen van de landelijke normen) toegepast. 

 

Onderzoeksopdracht regionalisering 

De brandweer werkt vanuit de gedachte zaken ‘slimmer te organiseren’. Dat richt zich op een effectieve 

inrichting van de brandweerorganisatie het gebied van financiën, personeel, ICT, huisvesting en inkoop. 

Uitvoering hiervan valt mogelijk samen met een mogelijk wettelijke verplichting tot regionalisering van 

de brandweer. Tot het overgaan tot regionalisering heeft het bestuur nog niet besloten en uitwerking 

van dit onderdeel zal niet plaatsvinden voor deze besluitvorming heeft plaatsgevonden. In afwachting 

van dit besluit heeft het bestuur van de Veiligheidsregio NHN een onderzoeksopdracht regionalisering 

brandweer NHN opgesteld, waarin een voorstel wordt gedaan tot oriënterend onderzoek naar de 

regionalisering voor NHN. Betrokkenheid van gemeentesecretarissen, commandanten, beroeps en 

nadrukkelijk ook vrijwilligers wordt bij dit traject geborgd.  

Vrijwilligers 

De beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers staat al lange tijd onder druk. Het blijven binden en 

boeien van deze groep (juist in de tijden van veranderingen) is ook voor de VR NHN van groot belang. 
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Daarom wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van het leiderschap van de mensen die sturing geven 

aan vrijwilligers. Ook wordt onderzoek gedaan naar andere mogelijkheden van repressieve inzet 

(andere roostervormen) en de wijze waarop de tijdsbelasting door oefenen kan worden beperkt. 

Bovendien zal de ontwikkeling van de jeugdbrandweer de komende jaren aandacht vragen. 

Vrijwilligheid is daarbij niet alleen beperkt tot de repressieve organisatie. Ook worden gekeken op welke 

wijze mensen zich vrijwillig willen inzetten op het gebied van voorlichting omtrent brandveiligheid 

(vrijwilliger 2.0). De jeugdbrandweer kan worden benut als kweekvijver voor vrijwilligers, maar ook in 

het kader van het vergroten van het risicobewustzijn van burgers binnen de regio. 

Leiderschapsontwikkeling beroeps 

Door het opstellen van een visie op leiderschap en een daarop volgend een traject waarin aan 

leiderschapskwaliteiten gewerkt wordt, wordt de ontwikkeling van leiderschap structureel geborgd 

binnen de organisatie. De ontwikkeling van leiderschap wordt daarbij afgestemd op specifieke 

behoeften, van zowel vrijwilliger
5
, beroepsmedewerker, als de organisatie. 

4.3 Geneeskundige hulpverlening  

De GHOR is de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, belast met de coördinatie, 

aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden 

en organisaties op dat gebied. 

4.3.1 Voornaamste trends en ontwikkelingen 

Veiligheid en zorg blijvend samen georganiseerd 

Binnen de veiligheidsregio is acute (prehospitale) en opgeschaalde zorg reeds nadrukkelijk samen 

georganiseerd. Weliswaar in separate programmalijnen (ambulancezorg en GHOR), maar wel in één 

organisatie. Steeds meer wordt ook de samenwerking gezocht op het vlak van risicobeheersing, dat 

zich daarmee niet alleen richt op fysieke veiligheid, maar ook op gezondheidszorg. Dat betekent dat de 

GGD ook nadrukkelijk als partner binnen het netwerk van de Veiligheidsregio aanwezig is.  

Per 1 januari 2012 is de Wpg gewijzigd. Deze wijziging bevat onder andere de volgende componenten: 

• Meer samenhang tussen de Wpg en de Wet veiligheidsregio’s. 

• De voorzitter van de veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de bestrijding van een 

infectieziektecrisis. 

• Het bestuur van de veiligheidsregio wordt verantwoordelijk voor de voorbereiding op een 

infectieziektecrisis. 

• Publieke Gezondheid (grootschalige infectieziektebestrijding) maakt integraal onderdeel uit van de 

regionale crisisplannen. 

• Vormgeving van een directie Publieke Gezondheid (bestaande uit een directeur Publieke 

Gezondheid en een plaatsvervangend directeur Publieke Gezondheid), die zowel leiding geeft aan 

de GGD organisatie als aan de GHOR organisatie. 

 

In verband hiermee is een convenant tussen de veiligheidsregio en de GGD overeen gekomen waarin 

zowel de uit de Wpg voortvloeiende verplichtingen als de bestaande goede samenwerkingspraktijk zijn 

geborgd door instelling van de directie Publieke Gezondheid. 

                                                   

5
 In een enquête onder vrijwillige brandweermedewerkers is aangegeven dat leiderschap wordt gemist. 
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De verantwoordelijkheid van de directeur Publieke Gezondheid naar de GHOR toe is in het convenant 

zodanig geregeld dat het beheer van het bureau GHOR geheel bij de veiligheidsregio blijft maar dat de 

gezagslijn zoals beschreven in artikel 3 van het convenant via de lijn van de directeur Publieke 

Gezondheid naar het veiligheidsbestuur loopt. De directeur PG is dan ook aanspreekbaar op de 

inhoudelijke kwaliteit van het werk van de GHOR. De dagelijkse aansturing van de GHOR blijft zoals 

ook nu het geval is bij de directeur GHOR (tevens benoemd tot plaatsvervangend directeur PG). Binnen 

deze afspraken houdt de plaatsvervangend directeur Publieke Gezondheid zich bezig met de 

voorbereiding van de GGD op de opgeschaalde situatie (GROP/ OTO/ crisisplan) binnen de GGD.  

De samenwerking met de GGD wordt verder vorm gegeven op vier terreinen: 1) de GHOR ondersteunt 

en adviseert de GGD bij het opstellen en de implementatie van het GGD Rampenopvangplan, 2) 

gezamenlijke huisvesting en ondersteunende functies (efficiency door samenvoeging), 3) 

programmatische samenwerking voor specifieke thema’s bijvoorbeeld alcohol en veiligheid, 

crisisbeheersing etc. (conform Wpg), 4) samenwerking door bestuurders (wethouders en 

burgemeesters) samen te brengen in bestuurscommissie of op een andere manier de bestuurlijke 

integraliteit te borgen. 

 

4.3.2 Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen regio NHN 

De GHOR levert aan de opgeschaalde werkprocessen van de veiligheidsregio nadrukkelijk een 

bijdrage. Tevens draagt zij bij aan het informeren van burgers binnen de regio als het gaat om fysieke 

risico’s. De komende jaren wordt nadrukkelijk ingezet op de vakbekwaamheid van het eigen personeel, 

de borging en verbetering van de ketensamenwerking en het versterken van de regisseurs- en 

adviesrol.  

Inspanningen 

GHOR:

Sub-doelen

integrale 
veiligheidsagenda:

Operationaliteit specifieke 
GHOR-functionarissen is geborgd.

Ketensamenwerking GHOR-
processen is geborgd en 
prestaties ketenpartners 

worden getoetst. 

GHOR is regisseur
in verschillende 

zorgketens. 
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GHOR:

Implementatie project 
vakbekwaamheid

Planvorming 

Convenanten zijn herzien 
en/of bijgesteld

GHOR is adviseur. 

Toetsende rol VR NHN

Informatiemanagement

Risicobeheersing 

De reguliere en opgeschaalde
werkprocessen 

(basisvoorzieningen) worden als ‘goed’
beoordeeld in 2015 

(meting door IOOV en IVGZ)

De meerderheid  van de burgers 
in NHN is in 2015  geïnformeerd over 

de fysieke risico’s  in hun regio (meting IVM) 

De meerderheid  van de burgers 
in NHN weet in 2015 

Welke (operationele) prestaties
de veiligheidsregio levert (meting IVM)

 

Figuur 5: inspanningen programma GHOR 

 

4.3.3 Betekenis voor de komende jaren 

Binnen die vier doelen zal de GHOR de komende jaren de volgende activiteiten verrichten.  
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Operationaliteit specifieke GHOR functionarissen is geborgd 

Wettelijke eisen ten aanzien van de operationaliteit en vakbekwaamheid van de specifieke GHOR 

functionarissen zijn landelijk aangescherpt en regionaal vertaald naar taken verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden. De komende jaren zullen functionarissen conform de regionale eisen worden 

geschoold, getraind en geoefend in het functioneren binnen die nieuwe kaders (vanuit de 

coördinatietaken met name aandacht voor communicatie en informatievoorziening). Daarnaast worden 

profchecks ingevoerd voor operationeel leidinggevenden en zullen kwalitatieve en kwantitatieve 

registraties zicht geven op de individuele prestaties sleutelfunctionarissen. Tevens zal aandacht worden 

besteed aan adequate ondersteunende middelen. 

 

Ketensamenwerking GHOR processen 

De samenwerking met ketenpartners zal verder worden geformaliseerd. Nu de eigen 

verantwoordelijkheid van zorginstellingen (en andere partners in de zorg) voor de voorbereiding en de 

inzet bij crisissituaties helder is, zal de GHOR zich concentreren op de coördinatie zodat de ketens 

goed op elkaar aansluiten. De prestatieafspraken worden geformaliseerd in convenanten en 

samenwerkingsafspraken. Vervolgens zal de GHOR de afgesproken operationele prestaties van 

ketenpartners ook periodiek toetsen (toetsende rol). 

 

Regisseursfunctie van het GHOR-bureau 

De GHOR heeft de regisseursrol binnen de opgeschaalde werkprocessen van de zorgsector. De 

komende jaren zullen de processen van de GHOR worden omschreven conform het nieuwe wettelijke 

kader . Dat betekent onder andere dat medewerkers zich minder richten op de uitvoerende processen 

en meer op de coördinerende processen rond informatievoorziening en communicatie. De komende 

jaren investeert de GHOR nadrukkelijk in ketenregie. Medewerkers zullen moeten beschikken over 

adequate competenties op het vlak van samenwerken in verschillende netwerken (denk aan 

netwerkmanagement, adviesvaardigheden en coaching). Het bureau zal de komende jaren 

doorontwikkelen van een functiegerichte organisatie naar een meer proces- en netwerkgerichte 

organisatie.  

 

GHOR is adviseur 

De GHOR heeft een wettelijke adviestaak die zich de komende jaren vertaald in een adviesfunctie 

richting geneeskundige en multidisciplinaire partners. Het betreft hier nadrukkelijk een adviesrol om de 

geneeskundige partners in staat te stellen eigen verantwoordelijkheden in te vullen in relatie tot onder 

meer planvorming en vakbekwaamheid. Daarnaast zal de GHOR streven naar het effectief en efficiënt 

adviseren van multidisciplinaire partners als onderdeel van bestaande beleidskaders. Te denken valt 

aan advisering van gemeenten (en partners) ten aanzien van vergunningen én het optreden bij 

incidenten bij grootschalige evenementen. 

 

4.4 Gemeenschappelijke meldkamer 

De meldkamer is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten 

behoeve van incidentbestrijding en crisisbeheersing op het gebied van brandweerzorg, de 

geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de ambulancezorg, de politie, de gemeenten 

en andere partners in de hulpverlening. Onderstaand staat de bijdrage van de gemeenschappelijke 

meldkamervoorziening aan de doelstellingen van de veiligheidsregio. De monodisciplinaire 

meldkamerprocessen staan weergegeven in de separate programma’s of (in het geval van de politie) 

binnen het meerjarenbeleidsplan van de politie.  
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4.4.1 Voornaamste trends en ontwikkelingen 

Rol meldkamer binnen het netwerk van veiligheid en zorg steeds belangrijker 

In de gemeenschappelijke meldkamer werken politie, brandweer- en ambulancemedewerkers aan de 

adequate aanname, verwerking en uitgifte van spoedeisende en minder spoedeisende meldingen. De 

meldkamer vervult daarmee ene belangrijke verbinding tussen hulpdiensten en burgers en gemeenten. 

Om te voldoen aan de verwachtingen van die stakeholders wordt er de komende tijd geïnvesteerd in 

relatiebeheer met sleutelfunctionarissen binnen en buiten de veiligheidsregio en de politie. Een goed 

contact en heldere verwachtingen over de kwaliteit van de dienstverlening door de gemeenschappelijke 

meldkamer draagt bij aan efficiënte en effectieve incidentbestrijding en crisisbeheersing.  

Inrichting Nationale Politie en schaalvergroting van meldkamers 

De meldkamer NHN belichaamd de goede samenwerking tussen de veiligheidsregio en de politie. De 

nauwe samenwerking tussen de VR en de politie komt bijvoorbeeld tot uiting doordat er één jaarplan 

voor de meldkamer is dat zowel door de Veiligheidsregio en Politie in NHN wordt gehanteerd. De 

ontwikkelingen binnen de Nationale Politie zullen dan ook hun effect hebben op de 

meldkamerorganisatie. Op dit moment staan meldkamers sowieso onder grote landelijke en bestuurlijke 

belangstelling. Dit richt zich met name op mogelijke schaalvergroting. In het regeerakkoord is een 

bezuiniging opgenomen door het aantal meldkamers terug te dringen. Er is een landelijke stuurgroep 

ingericht die werkzaam is aan een visie op de Meldkamer van de Toekomst en de implicaties daarvan 

voor de inrichting in de komende jaren. De verwachting is nu dat de meldkamers kunnen worden 

teruggebracht naar tien. De uiteindelijke besluiten hieromtrent zullen echter nog wel even op zich laten 

wachten. Verschillende belanghebbenden moeten immers zoeken naar een formule die alle disciplines 

te goede komt. Het gevaar dat door de landelijke ontwikkelingen een afwachtende houding wordt 

aangenomen -en daardoor de regionale ontwikkelingen een pas op de plaats maken- is denkbaar maar 

niet wenselijk. De GMK NHN stelt zich op het standpunt zich blijvend te willen ontwikkelen en de 

uitdagingen ook aan te gaan voor groei in professionaliteit en kwaliteit. Ook de samenwerking met de 

meldkamers van de regio’s Kennemerland en Zaanstreek Waterland, zoals die nu operationeel wordt 

vormgegeven (waar kunnen we van elkaar leren en ondersteuning bij uitwijk en fallback) zal daarom 

ook de komende jaren worden gecontinueerd. De bezuinigingsdruk zou vanuit de gedachten van 

schaalvergroting /nadere samenwerking met deze regio’s mogelijk kunnen worden opgevangen. Wat 

betreft de nieuwbouw van de meldkamer wordt dit aspect ook nadrukkelijk meegenomen. 

 

Nadrukkelijke rol meldkamer binnen de crisisorganisatie  

De GMK vormt de eerste cruciale schakel van de multidisciplinaire hulpverlening en de 

multidisciplinaire rampenbestrijding- en crisisorganisatie in Noord-Holland Noord en alarmeert, 

informeert en ondersteunt de gemeenten en hulpverleningsorganisaties waarmee wordt samengewerkt. 

De rol van de gemeenschappelijke meldkamer bij de multidisciplinaire rampenbestrijding- en 

crisisorganisatie is direct zichtbaar door het optreden van de calamiteitencoördinator. Deze functionaris 

is 7 x 24 uur direct inzetbaar om het incident te regisseren. Het onderling delen van informatie is 

daarnaast van belang, ook in de samenwerking met partners. Dat geldt nadrukkelijk voor crisissituaties. 

Momenteel wordt de werkwijze van ‘netcentrisch werken’ gehanteerd om actuele operationele 

informatie te delen en in te zien vanuit verschillende organisaties (locaties). De meldkamer investeert 

tenslotte continu in de vakbekwaamheid van centralisten en leert van incidenten om het bij een volgend 

incident beter te doen.  

Ontwikkelingen op het gebied van ICT 

De disciplines worden in de uitvoering van hun taken ondersteund door hoogstaande ICT. Het is de 

ambitie van de gemeenschappelijke meldkamer NHN om invulling te blijven geven aan technologische 
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ontwikkelingen die bij kunnen dragen aan een adequate incidentbestrijding. In de komende jaren wordt 

onder andere toegewerkt naar een nieuw nationaal meldkamersysteem waarmee ook de meldkamer in 

NHN gaat werken. Ook draagt de meldkamer bij aan ontwikkelingen op het gebied van C2000 

(verbindingen) of gedigitaliseerd beeldmateriaal. Belangrijk is dat het voor hulpdiensten direct 

beschikbaar moet kunnen zijn en van hoogwaardige kwaliteit.  

 

Burgerparticipatie 

Vanuit de gemeenschappelijke meldkamer hebben burgers altijd direct contact met veiligheidsdiensten. 

De komende jaren zal nog meer worden ingezet op burgerparticipatie. Niet alleen bij het doen van 

meldingen kunnen burgers immers een belangrijke rol spelen, ook leveren zij een bijdrage aan de 

hulpverlening (ambulance/brandweer) en de opsporing (politie) zelf. Daarbij is de meldkamer voor de 

hulpdiensten een belangrijk schakelpunt. Denk in dit kader aan Burgernet, burger AED, Amber Alert 

etc. 
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4.4.2 Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen regio NHN 

De meldkamer levert een belangrijke bijdrage ten aanzien van zowel de reguliere als de opgeschaalde 

werkprocessen van veiligheidsdiensten in de regio. In de samenwerkingsovereenkomst tussen de 

politie en de veiligheidsregio is reeds aangegeven welke doelstellingen de meldkamer nastreeft. Om 

kort te zijn is het doel voor 2015 aantoonbaar één van de best presterende meldkamers te zijn. Daarom 

zijn kwaliteitsborging en de vakbekwaamheid van het personeel belangrijke aspecten in de komende 

jaren. Daarnaast is de meldkamer in veel gevallen een belangrijke schakel in het directe contact met 

burgers die zich actief inzetten op het vlak van veiligheid (zowel aan de meldende kant als ook in de 

daadwerkelijke hulpverlening).  

Inspanningen GMK:

Kwaliteitsborging 

Meldingen voor brandweer, politie, ambulancezorg 
en bevolkingszorgzijn aantoonbaar
volgens de geldende sectornormen 

aangenomen en verwerkt

112-meldingen zijn aantoonbaar
volgens de geldende normen 

aangenomen en verwerkt

Opschaling van monodisciplinaire 
en multidisciplinaire 

hulpverlening geschiedt aantoonbaar
volgens de geldende normen 

Vakbekwaamheid 
personeel borgen

Burgerparticipatie versterken

Doelen GMK:

Sub-doelen

integrale 
veiligheidsagenda:

De reguliere en opgeschaalde
werkprocessen 

(basisvoorzieningen) worden als ‘goed’
beoordeeld in 2015 

(meting door IOOV en IVGZ)

De meerderheid  van de burgers 
in NHN is in 2015  geïnformeerd over 

de fysieke risico’s  in hun regio (meting IVM) 

De meerderheid  van de burgers 
in NHN weet in 2015 

Welke (operationele) prestaties
de veiligheidsregio levert (meting IVM)

 
 
Figuur 6: inspanningen programma gemeenschappelijke meldkamer 

 

4.4.3 Betekenis voor de komende jaren 

Die drie doelen voor de komende jaren vertalen zich naar de volgende activiteiten. 

Kwaliteitsborging 

De opgeschaalde werkprocessen zijn in 2010 ISO/HKZ gecertificeerd. In 2011 zullen ook de 

monodisciplinaire processen worden gecertificeerd. Dat betekent dat alle werkprocessen op de 

meldkamer zijn beschreven, de prestatie-indicatoren zijn vastgelegd en prestaties worden gemonitord, 

en er is een kwaliteitshandboek waarin staat op welke wijze de zorg wordt geborgd. De prestatie-

indicatoren voor de meldkamer zijn de verwerkingstijden van melding tot inzet van voertuigen 

ambulance, brandweer en politie zijn vastgelegd in de prestatie-indicatoren en worden in de 

managementrapportages verantwoord. De meldkamer zal de komende jaren ook inzetten op 

voorlichting van burgers over de 112 functie, zodat misbruik zo veel mogelijk wordt teruggedrongen en 

de processen daardoor zo min mogelijk worden belast. 
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Vakbekwaamheid personeel borgen 

Jaarlijks wordt een opleidings- en oefenplan opgesteld waarin is aangegeven op welke wijze de (bij-) 

scholing en oefening van centralisten geschiedt. In de komende jaren zullen de nieuwe (landelijke) 

systemen worden ingevoerd. Dat zal een extra opgave betekenen op het gebied van opleiden en 

oefenen. Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar het opleidings- en oefenplan van de 

GMK. Daarnaast wordt vanaf 2011 gewerkt met tweejaarlijkse profchecks om de vakbekwaamheid 

inzichtelijk te maken.  

Burgerparticipatie versterken 

In 2011 is gestart met de implementatie van Burgernet. Daarmee worden grote groepen burgers direct 

betrokken bij veiligheidsvraagstukken. Burgers ondersteunen daarnaast bij het vergroten van de 

‘heterdaadkracht’ doordat zij soms over beelden beschikken en die snel aan de meldkamer kan 

doorzetten (via mobiele telefoons). De komende jaren wordt nagedacht hoe deze informatie beter kan 

worden benut. De meldkamer heeft ook een belangrijke rol in het alarmeren van burgers die kunnen 

reanimeren inclusief het gebruik van de AED.  

4.5 Veiligheidsbureau  

Het Veiligheidsbureau NHN is verantwoordelijk voor verbetering van de multidisciplinaire 

crisisbeheersing en rampenbestrijding. Het veiligheidsbureau heeft bij uitstek een netwerkfunctie: het 

fungeert als marktplaats voor partners die samenwerken binnen de crisisbeheersing en 

rampenbestrijding. Het veiligheidsbureau heeft een aantal vaste taken, waaronder het operationeel 

hebben en houden van regionale crisisteams en crisisruimten, het multidisciplinair opleiden en oefenen, 

het oefenen van gemeentelijke crisisteams, het evalueren van grootschalige incidenten. Daarnaast zet 

het bureau in op projecten om knelpunten binnen de multidisciplinaire samenwerking (met publieke en 

private partners) op te lossen. Deze liggen de komende jaren met name op het vlak van 

vakbekwaamheid en informatievoorziening.  

4.5.1 Voornaamste trends en ontwikkelingen 

Wet veiligheidsregio’s 

De Veiligheidsregio NHN voldoet momenteel grotendeels aan de vereisten van de Wvr (het regionaal 

crisisplan is aangepast, de nieuwe functies in de crisisorganisatie zijn aangepast, competentieprofielen 

zijn ingevoerd en het knoppenmodel is toegepast, het regionaal risicoprofiel en beleidsplan worden 

hierbij aangeboden). Wat betreft de operationele crisisorganisatie gaat het de komende jaren om de 

‘puntjes op de i’ (verbetering gebruik planvorming door versimpeling, treffen van verbeteringen uit 

landelijke en eigen evaluaties van incidenten, invoering profchecks). Het verstevigen van de 

operationaliteit van de gemeentelijke kolom (bevolkingszorg) is de komende jaren nog een 

aandachtspunt, evenals de samenwerking met partnerorganisaties.  

Uniformering crisisorganisaties 

Veel crisissituaties (denk aan overstromingen, vliegtuigrampen, griepepidemie etc.) zullen al snel de 

regiogrenzen overstijgen en landelijke samenwerking vragen. Om die samenwerking te kunnen 

bewerkstelligen wordt vanuit de Rijksoverheid dan ook gestimuleerd dat crisisorganisaties werken 

volgens de landelijke structuren (GRIP, knoppenmodel etc.) en voldoen aan landelijke 

kwaliteitsprofielen. Dat betekent dat de inrichting van de organisatie steeds minder een eigen regionale 

keus zal zijn. 
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Informatiemanagement bij crisis 

Het genereren van actuele informatie en het delen van actuele informatie is van groot belang voor een 

goed functionerende crisisorganisatie. De wijze waarop informatiemanagement is georganiseerd, staat 

ook landelijk in de belangstelling. Alle veiligheidsregio’s hebben afgesproken netcentrisch te gaan 

werken en de Veiligheidsregio NHN is momenteel gereed met de implementatie ervan (actualisatie naar 

LCMS versie 2.0 zal begin 2012 nog wel geschieden). Het veiligheidsbureau stimuleert het bewustzijn 

van het belang van het delen van informatie en werkt aan versterking en uitbouw van het 

informatienetwerk. Daarbij hoort ook het doorontwikkelen van het gebruik van de ondersteunende 

applicatie, het landelijk CrisisInformatiemanagement Systeem. Gerelateerd aan een goede 

informatievoorziening is ook de crisiscommunicatie. Sinds internet (nieuwssites, blogs, Twitter, You 

Tube) en mobiele telefoons (spraak, berichten foto's en filmpjes) gemeengoed is geworden, heeft de 

overheid niet meer het monopolie op informatie(verspreiding) tijdens crisissituaties. De overheid is 

slechts één van de velen die communiceren over een ramp. De burger vormt zijn eigen beeld van de 

ramp en maakt zijn eigen afwegingen op basis van het totaal aan beschikbare informatie. Met de 

introductie van SMS-alert, Burgernet, NL-Alert en het gebruik van ‘social media’ speelt de regio NHN de 

komende periode in op deze nieuwe situatie. Nieuwe ontwikkelingen op dit terrein worden actief 

omarmd. Dit alles vanuit het besef dat crisiscommunicatie de crisisbestrijding ondersteund en schade 

kan beperken, en dat onjuiste beeldvorming voor veel onrust kan zorgen (denk alleen al aan het 

voorbeeld Moerdijk). 

4.5.2 Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen regio NHN 

De komende jaren zal voornamelijk worden ingezet op het verhogen van de operationaliteit van de 

crisisorganisatie voor de bevolkingszorg, het verbeteren en borgen van de operationele prestaties van 

de crisisorganisatie als geheel en het borgen van de samenwerking met crisispartners. Het 

veiligheidsbureau draagt daarmee direct bij aan het verbeteren van de opgeschaalde werkprocessen.  

Inspanningen 

Veiligheidsbureau:

Sub-doelen

integrale 
veiligheidsagenda:

De operationele crisisorganisatie
is verbeterd en geborgd

Crisisorganisatie 
bevolkingszorg is op orde

Samenwerking met crisispartners
is gecontinueerd en geborgd

Toetsende rol VR NHN 
(normenkader crisisorganisatie)

Doelen 

Veiligheidsbureau:

Betrokkenen van de 
bevolkingszorgorganisatie

Instrueren, trainen en oefenen Vakbekwaamheid operationele 
diensten borgen door profchecks

Leren van incidenten beter
inbedden in eigen 

kwaliteitscyclus

Convenanten sluiten 
met partners 

vitale infrastructuur

Inzetten
expertise defensie voor

crisisorganisatie

Samenwerking waterhulpverlening 
voor veiligheid op stranden

Pools van de
bevolkingszorgorganisatie

instaleren

Huis van planvorming 
actualiseren

De reguliere en opgeschaalde
werkprocessen 

(basisvoorzieningen) worden als ‘goed’
beoordeeld in 2015 

(meting door IOOV en IVGZ)

De meerderheid  van de burgers 
in NHN is in 2015  geïnformeerd over 

de fysieke risico’s  in hun regio (meting IVM) 

De meerderheid  van de burgers 
in NHN weet in 2015 

Welke (operationele) prestaties
de veiligheidsregio levert (meting IVM)

 

Figuur 7: inspanningen programma veiligheidsbureau 
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4.5.3 Betekenis voor de komende jaren 

Binnen die drie doelen worden de volgende activiteiten onderscheiden.  

Crisisorganisatie bevolkingszorg is verstevigd 

Met de komst van de Wet veiligheidsregio’s zijn de kaders gesteld voor de inspanningen vanuit 

bevolkingszorg als het gaat om rampen en crisis. Dit heeft gevolgen voor de beschikbaarheid en 

vakbekwaamheid van de betrokkenen in de uitvoering ervan. De komende jaren wordt geïnvesteerd in 

het opleiden en oefenen van medewerkers en het borgen van de continuïteit van de regionale 

crisisteams door middel van poolvorming (verplichte deelname van gemeentelijke functionarissen). 

Door middel van de implementatie van het nieuwe normenkader (toetsende rol) worden de prestaties 

ook op het vlak van de bevolkingszorg inzichtelijk gemaakt.  

 

Operationele crisisorganisatie verbeteren en borgen 

Gericht op de operatiën, compact en eenvoudig waar het kan, uitgebreid als dat nodig is. Dat is het 

uitgangspunt als het gaat om de voorbereiding van de crisisorganisatie in de komende jaren. Deze 

nieuwe uitgangspunten zijn uitgewerkt in de visie op de multidisciplinaire operationele planvorming (zie 

bijlage 4). Uitgangspunt is het risico van een gebied en wat er nodig is om de operatiën te 

ondersteunen. Dat kan soms een basisscenariokaart zijn en soms een uitgebreider 

incidentbestrijdingsplan of rampbestrijdingsplan. De toepasbaarheid in de praktijk is de bepalende 

factor. De komende jaren worden de plannen voor alle risico-objecten en –situaties op die wijze herzien 

c.q. opgesteld. De uitdaging is de gegevens in de operationele plannen overzichtelijk en toegankelijk te 

krijgen en houden voor de gebruikers. Ontwikkelingen op het gebied van ICT zullen daaraan zeker een 

positieve bijdrage leveren (o.a. ontsluiten van BAG etc). Naast planvorming vraagt de vakbekwaamheid 

continu aandacht als de crisisorganisatie ‘op orde’ moet zijn. Door middel van profchecks voor 

sleutelfunctionarissen wordt inzichtelijk gemaakt wat de huidige prestatie is en kunnen er 

consequenties aan worden verbonden voor de operationele inzetbaarheid. Dat betekent dat 

professionals, waarvan blijkt dat zij onvoldoende vakbekwaam zijn, de mogelijkheid krijgen dit te 

versterken met opleiding en trainingen. Als zij daarna nog steeds onvoldoende presteren in de 

profcheck, heeft dat tot consequentie dat zij niet meer worden ingezet voor die functie omdat zij zichzelf 

en anderen dan in gevaar kunnen brengen. Tenslotte worden lessen uit evaluaties en onderzoeken 

vertaald in de eigen werkprocessen. De koppeling met de eigen processen van kwaliteitsborging wordt 

daarbij gemaakt. Het gaat er dan om ‘rode draden’ te trekken uit de evaluaties van regionale incidenten 

als ook landelijk en dat te koppelen aan verbeterpunten in de eigen kwaliteitscyclus.  
 

Samenwerking met crisispartners geborgd 

Het bureau heeft nadrukkelijk de functie om afspraken over de multidisciplinaire samenwerking te 

initiëren en te borgen. In dat kader heeft de Veiligheidsregio NHN convenanten gesloten met PWN 

(drinkwater) en Liander (electriciteit en gas). De komende jaren wordt geïnvesteerd in de 

totstandkoming en verdere borging van afspraken met andere vitale partners, defensie en partners op 

het water. Met deze waterpartners (zoals de KNRM, Kustwacht en de individuele reddingsbrigades) wil 

de Veiligheidsregio het zorgniveau vaststellen en afspraken borgen tussen gemeenten, veiligheidsregio 

en partners
6
. Bij het maken van afspraken maakt de Veiligheidsregio zo veel mogelijk gebruik van de 

                                                   

6
 In het kader van de regionale visie op waterhulpverlening “Kust Veilig”.  
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landelijke modelconvenanten, zoals die door het Veiligheidsberaad worden ontwikkeld. Doel van deze 

afspraken is de operationele prestatie op het land en langs de waterkant beter en efficiënter te kunnen 

waarmaken.  
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5 Ondersteunende processen 

Om de activiteiten binnen de programma’s te kunnen verrichten, zullen ook de ondersteunende 

processen op orde moeten zijn. In dit hoofdstuk worden deze processen toegelicht en worden de 

aandachtspunten voor de komende periode benoemd. Daarbij geldt vanzelfsprekend ook dat slim moet 

worden samengewerkt en dat de basisvoorzieningen op orde moeten zijn. De hierna beschreven 

ontwikkelingen gaan vooralsnog uit van de bestaande organisatie van de Veiligheidsregio NHN. 

Ontwikkelingen als het organiseren van de meldkamer op een andere schaal of het in regionaal beheer 

organiseren van de brandweer -met grote consequenties voor de ondersteunende processen- zijn niet 

meegenomen.  

5.1 Kwaliteitsmanagement 

De Veiligheidsregio NHN wil kwalitatief hoogwaardige dienstverlening bieden en blijven bieden aan 

haar bewoners. De geleverde prestaties worden aangetoond door onder andere de ISO-certificering 

voor alle primaire processen. Daarmee is de VR NHN één van de eerste regio’s in Nederland die op 

zowel mono- als multiprocessen HZK/ISO gecertificeerd. Het streven is deze certificering de komende 

jaren te behouden en verder uit te breiden. In de werkwijze van de ‘toetsende rol’ van de 

Veiligheidsregio komt ook terug dat de kwalitatieve prestaties van partners binnen het 

veiligheidsdomein inzichtelijk worden gemaakt. De komende jaren wordt gewerkt aan een verdere 

doorontwikkeling van die toets om daarmee ook meer zicht te krijgen op de outcome (het 

maatschappelijke effect) van de gezamenlijke inspanningen.  

5.2 Personeelsmanagement 

Het streven naar kwaliteit betekent ook investeren in de ontwikkeling van medewerkers. De 

Veiligheidsregio NHN kiest met ‘Het Nieuwe Werken’ voor een cultuurverandering bij al haar 

medewerkers. Dat vraagt ook een andere managementstijl en een andere manier van sturing. Dit 

traject zal enige jaren vergen en goed ondersteund moeten worden. Verder blijft de Veiligheidsregio 

inzetten op gezondheidsbeleid (en ARBO). Dat zal in afstemming met de arbodienst geschieden. 

Daarnaast is vakbekwaamheid een thema dat in alle programma’s terug komt. Het gaat erom dat 

medewerkers niet alleen bevoegd zijn om hun taken uit te voeren, maar ook bekwaam. Daarmee 

kunnen medewerkers hun werk veilig uitvoeren. Veiligheid van personeel gaat breed; zo wordt 

bijvoorbeeld ook samengewerkt met politie en OM in die gevallen waar agressie of geweld tegen 

hulpverleners voorkomt. De borging van dit onderwerp in de totale organisatie zal de komende jaren 

gerealiseerd worden. Tenslotte zal voor een groot aantal medewerkers de functiewaardering aandacht 

krijgen. Uit de CAO Ambulancezorg vloeit voort dat de medewerkers verplicht onder de fwg 3.0 moet 

vallen. Op dit moment wordt bekeken of de medewerkers (die onder car-uwo vallen) ook een andere 

methodiek krijgen.  

 

5.3 Materieelbeheer 

De beschikbaarheid van gedegen onderhouden materieel is van belang om de basisvoorzieningen op 

orde te kunnen houden en de prestaties van brandweer, ambulancezorg en GHOR mogelijk te maken. 

De komende periode wordt de kwaliteit en kwantiteit beoordeeld om daarmee mogelijke inzetrisico’s te 

voorkomen. Voor de registratie wordt gebruik gemaakt van het beheersysteem TopDesk. Daarnaast 
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wordt gestreefd naar een verdere standaardisatie, verhoging van de efficiency in gebruik en verbetering 

van het wagenparkbeheer. Dat traject zal de Veiligheidsregio NHN samen met de eindgebruikers 

inrichten.  

 

5.4 Financiën  

De veiligheidsregio wenst de genoemde inspanningen te verrichten tegen aanvaardbare kosten. De 

regio gaat wel mee met landelijke ontwikkelingen en innovaties, maar alleen indien die bijdragen aan 

het versterken van de basisvoorzieningen. Nieuwe ambities (en veelal daarmee samenhangende 

investeringen) die daar niet aan bijdragen worden nadrukkelijk in een lange termijn perspectief 

geplaatst. Jaarlijks worden per programmalijn de activiteiten voor het komende jaar bepaald en de 

financiële consequenties inzichtelijk gemaakt. Naast de kosten is tevens de dekking weergegeven. 

Kaderstellend hierbij is de meerjarenraming, welke naast staand beleid ook een doorkijk biedt richting 

de inspanningen voor de komende jaren. In de afgelopen jaren is met de ontwikkelde planning & 

control cyclus een stevig fundament gelegd voor betrouwbare, doelmatige en effectieve 

informatievoorziening over begrotings- en verantwoordingsdocumenten en financiële processen. Het in 

control zijn is vanaf de oprichting van de Veiligheidsregio NHN een speerpunt. Een “In Control 

Statement” is een goed risicobeheersings- en controlesysteem dat het directie en bestuur in staat stelt 

om met een redelijke mate van zekerheid te kunnen vaststellen dat de doelstellingen (uiteenlopend van 

strategisch, operationeel, rapportage- en compliance niveau) van de organisatie worden gerealiseerd. 

5.5 Huisvesting  

De Veiligheidsregio NHN is voornemens om rond 2015 te co-lokeren met de politie en de GGD op één 

locatie, namelijk de Nuon-locatie aan de Helderse weg in Alkmaar. Deze gezamenlijke huisvesting 

vraagt om het afstemmen van het niveau van voorzieningen met de partners. Vanuit de gedachte zo 

efficiënt mogelijk met de materiële middelen om te gaan zal daarbij ook het uitgangspunt van ‘het 

nieuwe werken’ worden toegepast. Dit betekent dat medewerkers van de Veiligheidsregio zo veel 

mogelijk plaats- en tijdonafhankelijk zullen gaan werken. Het nieuwe werken draagt ook bij aan de 

onderlinge samenwerking én de samenwerking met partners doordat mensen kunnen gaan werken 

dichtbij andere mensen waar zij mee samenwerken. De ontwikkelingen op huisvestingsgebied maken 

het noodzakelijk om ook (de organisatie van) het gebouwbeheer grondig te herzien in samenwerking 

met onze partners. Een nadere uitwerking van deze onderwerpen (en bijbehorende organisatorische 

consequenties) zal in de komende jaren worden vormgegeven. 

5.6 Managementinformatie en -infrastructuur 

Informatiemanagement gaat om het verzamelen en analyseren van informatie ten behoeve van 

dagdagelijkse sturing door het management en voor beleidsontwikkeling op langere termijn. De 

operationele prestaties worden in kaart gebracht en inzichtelijk gemaakt aan de hand van een zelf 

ontwikkelde auditsystematiek (toetsende rol VR). Managementinformatie wordt verzameld via het 

digitale systeem Plato. De regio is betrokken bij de uitvoering van het landelijke project Aristoteles.  

De ontwikkelingen op huisvestingsgebied, maar ook andere organisatorische ontwikkelingen van de 

Veiligheidsregio NHN, vragen om een grondige herijking van de informatievoorziening en herinrichting 

van de ICT-infrastructuur, zodat de medewerkers goed kunnen worden gefaciliteerd in het plaats- en 

tijdonafhankelijk werken. Dit geldt zowel voor de kantooromgeving, als voor de operationele omgeving. 

Differentiatie van werkplekken en toegankelijkheid van informatie, open standaarden, flexibel en 

mobiel, beveiliging en beheer zullen opnieuw ontwikkeld en geïmplementeerd worden. Ook voor dit 
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onderwerp geldt: een nadere uitwerking, met de bijbehorende organisatorische consequenties, zal in de 

komende jaren worden vormgegeven. 

5.7 Inkoop  

Slim samenwerken is ook op het vlak van inkoop mogelijk en kan tot aanzienlijke kostenreductie leiden. 

Vanwege de vergelijkbare behoefte zal de afdeling inkoop de (inter-)regionale samenwerking met 

brandweerkorpsen, partners en andere veiligheidsregio’s ontwikkelen en versterken. Gezamenlijk 

volume als één partij in de markt te zetten is efficiënter en levert scherpere voorwaarden op en een 

betere positie als klant (customer of choice). Naast prijs/ kwaliteit/ beschikbaarheid is de vraag of een 

leverancier in de positie is om ons aanvullende diensten te bieden (gemak, advies, innovatie, etc.) van 

wezenlijk belang. In die zin streeft de afdeling inkoop naar maximale toegevoegde waarde per afgerond 

inkooptraject. De afdeling inkoop dient naar overheidsmaatstaven transparant te handelen. Duurzaam 

inkopen is daarbij een speerpunt. De afdeling inkoop stelt zich vanaf 2012 ten doel bij alle nieuw te 

sluiten contracten minimaal de duurzaamheidseisen van Agentschap Senter Novem toe te passen in 

het specificatie- en selectieproces. 
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Bijlage 1: Inhoudelijke programma’s in beeld 
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Bijlage 2 Overzicht gerelateerde beleidsdocumenten 

Naam document (en 

doorlooptijd) 

Toelichting  

Integrale Veiligheidsagenda 

(2012-2015)  

In de ‘Integrale Veiligheidsagenda ‘worden de ambities van 

verschillende partners op het gebied van veiligheid nader uitgewerkt 

om daarmee de bestuurlijke lange termijn ambitie (inwoners van de 

regio NHN wonen in 2015 in één van de vijf veiligste regio’s van 

Nederland) verder inhoud te geven. Het plan omvat een tweetal 

aspecten: 

1. de inhoudelijke focus voor de komende jaren (gebaseerd op 

de aanwezige risico’s) 

2. de samenwerkingsopgaven die hieruit voortvloeien (op 

hoofdlijnen). 

Regionaal risicoprofiel (2012-

2015) 

Het Regionaal Risicoprofiel NHN geeft een overzicht van risico-

opleverende activiteiten, de gevolgen van mogelijke branden, 

explosies, zware ongevallen, rampen en crises ten gevolge van deze 

activiteiten en de mogelijkheden in de voorbereidingen door 

hulpdiensten. Het risicoprofiel is als bijlage bij dit beleidsplan 

gevoegd omdat het de basis is voor alle activiteiten van de 

veiligheidsregio. Het omvat met name statische risico’s, die de 

komende jaren min of meer gelijk zullen zijn. De onderliggende data 

en analyses hebben evenwel als input gediend voor de Integrale 

Veiligheidsagenda, op basis waarvan de inhoudelijke focus voor de 

komende jaren is gemaakt. 

(meerjaren)actieplannen Dit beleidsplan geeft de ambities van de veiligheidsregio in 

meerjarenperspectief weer. Daarmee biedt het een overzicht van de 

doelstellingen en majeure activiteiten van de veiligheidsregio en een 

verbinding tussen de verschillende diensten (‘rode draden’). Ook 

biedt het een kader voor het beleid zoals dat in de ambtelijke 

actieplannen (van de verschillende diensten) naar voren zal komen. 

De actieplannen zijn dynamische documenten waarbij steeds één 

jaarschijf extra aandacht, maar activiteiten tevens in meerjarig 

perspectief worden benoemd. In dat kader wordt ook wel gesproken 

van meerjarenactieplannen.  

Begroting VR NHN 2011 en 

meerjarenraming 

Dit document geeft per programmalijn de concrete doelstellingen 

weer voor de jaarschijf 2011. Op welke wijze het effect na wordt 

gestreefd (inspanningen) en welke investeringen dit vraagt (kosten 

en baten) is tevens benoemd. Naast de inhoudelijke programmalijnen 

zijn deze elementen tevens inzichtelijk gemaakt voor de 

bedrijfsvoering van de VR NHN.  
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Bijlage 3: Regionaal Risicoprofiel NHN 
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Bijlage 4: Multidisciplinaire operationele planvorming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


