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Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel) 

Rapportageteam systeemtest 

OR/GO  OR       GO 

 

Conceptbesluit 

1. Testrapport “systeemtest 2017” vaststellen. 
2. Na besluitvorming Testrapport ter validatie voorleggen aan Inspectie. 

 
Inleiding 

Op 27 september 2017 heeft de jaarlijkse systeemtest plaatsgevonden.  
Het scenario van de systeemtest betrof een natuurbrand in de gemeente Ooststellingwerf (omgeving 
Appelscha). Een natuurbrand is één van de prioritaire thema’s in het Beleidsplan Crisisbeheersing 2015 – 
2018. Tijdens de systeemtest is een ‘foto’ van de crisisbeheersingsorganisatie van Veiligheidsregio 
Fryslân gemaakt. Hoewel de test slechts informatie over dat moment geeft, kan eruit afgeleid worden wat 
de staat van de crisisorganisatie is.  
Dit document rapporteert de resultaten per wetsartikel van de Wet veiligheidsregio’s en per toetspunt van 
de Inspectie Veiligheid & Justitie. Daarnaast heeft de Inspectie toetspunten geformuleerd voor de koude 
fase (de voorbereiding op rampen en crises). Ook de stand van zaken met betrekking tot deze 
toetspunten is in dit document beschreven. 
 
In het rapport worden de algemene indruk en behaalde resultaten weergegeven, daarna wordt 
ingezoomd op de successen en aanbevelingen voor de crisisorganisatie. 
 
Op basis van de bevindingen van Inspectie is er nog een wijziging doorgevoerd in het rapport.  
Dit betreft de aanbeveling ten aanzien van scenario denken binnen de crisisteams.  

 
Beoogd effect 

De systeemtest geeft inzicht in het functioneren van onze regionale crisisorganisatie. Op deze manier 
wordt minimaal één keer per jaar de volledige opschaling en inzet van alle crisisteams beoefend. 
Aan de hand van de resultaten kunnen de volgende successen en aanbevelingen worden geformuleerd:  
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Successen: 
• De crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Fryslân staat! De teams pakken hun rol en taken goed 

op.  
• Alle teams zijn opgekomen in complete samenstelling.  
• De teams hebben hun adviserende rol duidelijk opgepakt.  
• De meeste informatie is netcentrisch gedeeld en op basis van daarvan heeft de crisisorganisatie 

besluiten genomen.  
 
Aanbevelingen: 
• Formuleer adviezen van de crisisteams zo concreet mogelijk om interpretatieverschillen te vermijden.  
• Zorg ervoor dat binnen crisisteams aandacht is voor vroegtijdig starten met het uitwerken van 

scenario’s. 
• Streef ernaar om bij de volgende systeemtest de alarmering voor de centralist zo regulier mogelijk te 

laten verlopen.  
• Wijs de leden van de crisisteams erop dat het van belang is om - zonder daarbij de eigen veiligheid 

uit het oog te verliezen - zo snel mogelijk ter plaatse te zijn.  
• Besteed aandacht aan de kwaliteit van de informatie die door de secties in LCMS wordt verwerkt.   

 
Argumenten 

- 

 
Kanttekeningen/risico’s 

- 

 
Financiële consequenties 

- 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Na vaststelling van Bestuurscommissie Veiligheid wordt de rapportage ter validatie voorgelegd aan 
Inspectie.  

 
Communicatie 

Na vaststellen van het testrapport wordt een infographic opgesteld, die vervolgens gedeeld wordt met de 
crisisfunctionarissen. 
 
 
 
Besluit : 
 

 

 niet vastgesteld 
 

 ongewijzigd vastgesteld 
 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
 

Paraaf 
secretaris:  

Kopie naar auteur 
 


