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De toekomst voorspellen is nog altijd onmogelijk.
Vooruitkijken kan wel! Veiligheidsregio Fryslân probeert
altijd alert te zijn op ontwikkelingen in de maatschappij,
zodat we erop kunnen anticiperen. Het liefst kijken we
tien jaar vooruit. In 2017 zitten wij met ons hoofd dus
al in 2027!
De vier toekomstscenario’s uit dit rapport vormen de
basis voor het meerjarenbeleidsplan voor de periode van
2018 tot en met 2022.
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Samenvatting
We leven in een wereld die complex is, razendsnel verandert en daardoor tot onzekerheid leidt. Het is niet te
voorspellen hoe de samenleving eruit ziet waar Veiligheidsregio Fryslân de komende jaren mee te maken krijgt. Om
toekomstbestendig te kunnen zijn vindt Veiligheidsregio Fryslân het belangrijk om verder te kijken dan één of vier jaar,
maar maatregelen te treffen met betrekking tot de toekomst en in de context van de toekomst. Om blijvend te kunnen
anticiperen op wat gaat komen is een adaptieve manier van werken nodig die voortdurend schakelen mogelijk maakt.
Veiligheidsregio Fryslân heeft de eerste stappen gezet om dit mogelijk te maken. Vanuit het perspectief van de burger hebben de
medewerkers de toekomst in kaart gebracht en bepaald hoe daarop geanticipeerd zou kunnen worden. Eerst hebben zij gezamenlijk
het maatschappelijke krachtenveld in kaart gebracht. Daarbij kwamen vier ontwikkelingen bovendrijven die op de toekomst van
Veiligheidsregio Fryslân van grote invloed zijn: machtsverschuiving en nieuwe vormen van bestuur; de toename van technologische
mogelijkheden; demografische veranderingen en de rol van de overheid daarin; en een ‘meer’deling in culturele diversiteit. Deze
inzichten zijn gebruikt om vier scenario’s te schetsen voor de wereld waarin Veiligheidsregio Fryslân de komende 10 jaar mee te
maken krijgt. Deze zijn aangeduid met de titels De Machine, Het Bedrijf, De Gemeenschap en Het Instituut. De scenario’s geven
geen voorspelling maar een plausibele voorstelling van wat Veiligheidsregio Fryslân mogelijk te wachten staat. In het eerste
scenario probeert de overheid uit alle macht de samenleving als een Machine draaiende te houden. In verband met schaarste aan
voedsel, water en andere grondstoffen wordt gebruik gemaakt van allerlei vormen van hoogwaardige technologie en is het individu
ondergeschikt aan de samenleving. In Het Bedrijf is het de markt die de samenleving leidt als een op omzet en winst gerichte
onderneming. De rol van de overheid en de mens is daarbij gemarginaliseerd en digitalisering en robotisering vieren hoogtij. Het
scenario De Gemeenschap staat lijnrecht tegenover de Machine. Oude waarden en normen zijn hersteld, en door overheid,
kennisinstellingen en marktpartijen wordt gezamenlijk gebouwd aan een nieuwe wereld die leunt op samenwerking, dienstbaarheid
en eerlijk delen. Technologie is daarbij slechts ondersteunend. Het Instituut tenslotte is het tegenovergestelde van Het Bedrijf. De
overheid heeft de regie stevig in handen en werkt aan een verzorgingsstaat 2.0 omdat ze precies weet wat goed is voor de mens.
Ze houdt de kwaliteit van leven van ieder individu in de gaten en probeert ervoor te zorgen dat zij niet van de norm afwijken.
Elk van deze scenario’s heeft specifieke gevolgen voor de manier waarop de samenleving is ingericht, en op de zelfredzaamheid
en participatie van burgers. Voor de veiligheidsregio biedt elk scenario daardoor weer andere kansen en bedreigingen. Door in te
spelen op combinaties van deze kansen en bedreigingen kan Veiligheidsregio Fryslân zich op één of meerdere van die toekomsten
voorbereiden – hoe meer scenario’s hoe robuuster en geringer de kans om voor verassingen te komen te staan. Er is een aantal
relevante beleidsopties verkend om de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden: ontwikkelen van de organisatie; hervormen van
het besluitvormingsproces; publiek-privaat samenwerken; innoveren met de markt; wijk-, doel-, en themagericht werken; ontwikkelen
van samenredzaamheid; investeren in en gebruiken van nieuwe technologie; en het inzetten van big data. Deze beleidsopties zijn als
piketpaaltjes die moeten worden verbonden om een roadmap voor de komende jaren te kunnen samenstellen. Om dit te vergemakkelijken
hebben de organisatieonderdelen van Veiligheidsregio Fryslân de beleidsopties beoordeeld op robuustheid (op hoeveel van de
scenario’s anticiperen ze), urgentie, geschiktheid om in te spelen op zelfredzaamheid en burgerparticipatie, de mate van acceptatie
door de organisatie en haar stakeholders, en de haalbaarheid in de periode tot 2027. Uit deze beoordeling komen duidelijke verschillen
naar voren tussen de vier organisatieonderdelen, wat de complexiteit van veerkrachtig en toekomstbestendig werken onderstreept.
De eerste stappen naar een adaptieve organisatie zijn gezet. Wellicht is het nodig dat elk organisatieonderdeel een eigen vertaling maakt
van de verschillende beleidsopties. Maar om de strategische blik steeds naar voren te blijven houden is het hoe dan ook een vereiste
dat veranderingen in de omgeving voortdurend worden gemonitord en de scenario’s daaraan steeds weer opnieuw worden geijkt.
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Nieuwsgierig naar de toekomst!
Red jij je in deze wereld? Leef je gezond en voel jij je veilig? Wat zijn de gevolgen van
klimaatverandering? Wordt er als ik oud ben voor mij gezorgd als ik dat nodig heb?
Een spervuur aan vragen. Vragen die wij onszelf regelmatig stellen. En vragen die
wij onszelf misschien wel moeten stellen om toekomstbestendig te kunnen zijn.
Wij zoeken zekerheid in een onzekere wereld die in sneltreinvaart verandert.
Veiligheidsregio Fryslân wil ook toekomstbestendig zijn. En toch kijken we vaak
maar een jaar vooruit, of vier jaren in een meerjarenbeleidsplan. Maar maken
wij die plannen omdat het zo hoort of anticiperen wij daarmee echt op de
toekomst?
In dit boekje worden vier toekomstscenario’s in het jaar 2027 geschetst.
Vier werelden waarin Veiligheidsregio Fryslân kan acteren. Het zijn geen
voorspellingen, maar het zou kunnen gebeuren. Door te kijken naar die
factoren waar wij geen invloed op hebben, maar die wel relevant zijn voor
Veiligheidsregio Fryslân, kunnen wij onze strategie bepalen. Omdat wij
weten wat ons mogelijk uit balans kan brengen. Met ons beleid kunnen wij
daar vervolgens op anticiperen.
Om focus te houden hebben wij gekozen om de wereld te schetsen vanuit
het perspectief van de burger. De (zelf)redzame burger raakt namelijk de hele
veiligheidsregio. De burger heeft te maken met een klassieke verzorgingsstaat die langzaam verandert in een participatiesamenleving.
Dat betekent actieve burgers, die maatwerk willen, kritisch zijn en waarvoor passie en plezier belangrijk is. Wat betekent deze
verandering voor ons werk? Kunnen we nog uit de voeten met onze traditionele rampenbestrijding en crisisbeheersing? Moeten wij
risicobewustzijn en redzaamheid op het gebied van gezondheid en veiligheid nog bevorderen? Tot waar ligt de verantwoordelijkheid
van de burger en waar neemt de overheid het over? De focusvraag voor onze toekomstreis luidt dan ook als volgt:
Hoe ziet de wereld van Veiligheidsregio Fryslân er met het oog op zelfredzaamheid en burgerparticipatie in 2027 uit, en hoe kunnen de
verschillende organisatieonderdelen (Brandweer, Crisisbeheersing, GGD en Bedrijfsvoering) hier effectief op inspelen?
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Dit boekje beschrijft onze reis naar de toekomst die wij samen met onze collega’s hebben gemaakt. Een inspirerende reis van een
half jaar. Wij hebben gekeken naar de ontwikkelingen in onze omgeving en zijn met elkaar in discussie gegaan over wat wij belangrijk
vinden, waar wij ons zorgen over maken en waar wij kansen zien. Wij zijn trots op de ruim 20 collega’s die enthousiast zijn geworden
na onze oproep op ons intranet en dit traject samen met ons hebben opgepakt. Daarnaast gaat onze waardering en dank uit naar het
directieteam dat ons heeft gesteund en de ruimte heeft gegeven om deze reis te maken.
Wij roepen iedereen op om ‘nieuwsgierig’ te zijn naar de
ontwikkelingen in onze omgeving en daarover in gesprek
te gaan en strategie te bepalen. Gebruik de scenario’s als
inspiratiebron. En tot slot: laten wij samen de scenario’s
actueel houden, omdat wij nieuwsgierig zijn. Omdat wij
willen bijdragen aan een veilig en gezond Fryslân!
Rika Leijstra en Annegien de Vries
Leeuwarden, oktober 2017
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1. Het belang van ‘strategisch
vooruitzien’
Scenarioplanning is een hedendaagse manier van
beleidsvorming die aansluit bij de kenmerken van
de hedendaagse samenleving: een hoogdynamisch
krachtenveld, onzekerheid over hoe de toekomst zich
precies zal ontwikkelen, groeiende aandacht voor
duurzaamheid, een meer democratische manier van
kennisontwikkeling, en een toegenomen behoefte
aan flexibiliteit en adaptiviteit van beleid.
Gedreven door een veelheid aan factoren kenmerkt
onze samenleving zich door snelle veranderingen,
een sterke en complexe verwevenheid
(bijvoorbeeld tussen politieke regio’s en tussen
verschillende sectoren) en mede daardoor
een grote gevoeligheid voor plotselinge
veranderingen van buitenaf, zogenaamde
wildcards. We zijn ons bewust geworden van
de toenemende kwetsbaarheid van mens en
milieu. Met het oog op de kwaliteit van leven
is de aandacht voor duurzaamheid daardoor
de laatste decennia sterk toegenomen.
Tegelijkertijd zien we dat kennisontwikkeling
steeds democratischer is geworden. Dat
is niet meer het exclusieve domein van
kenniswerkers zoals wetenschappers en
consultants, maar een proces waarin kennisinstellingen samenwerken
met overheden, bedrijven en de burgergemeenschap (ook wel aangeduid met quadruple helix). Hedendaagse termen als cocreatie, open innovatie en living labs vormen van deze ontwikkeling een afspiegeling. We zien dat dergelijke veranderingen hun
weerslag vinden in de manier waarmee beleid en strategie tot stand komt en waarop overheden, bedrijven en instellingen zich
voorbereiden op de toekomst.
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Beleids- en strategievorming is geleidelijk steeds meer verschoven van een 'inside out' benadering naar een 'outside in' benadering.
Maar ook van het werken met blauwdrukken voor bijvoorbeeld de komende vier jaar naar meer adaptieve vormen van werken waarmee
flexibiliteit wordt ingebouwd. Bij het benaderen van de toekomst zijn het dan niet alleen trends die als uitgangspunt dienen: naast
deze zekerheden ‘van gister’, zijn het de onzekerheden ‘van morgen’ die leidend zijn in de keuzes voor de komende jaren. Het gaat om
‘strategisch vooruitzien’ (strategic foresight), waarbij scenario’s een belangrijk instrument vormen.

2. Vraagstelling
Strategisch vooruitzien en scenarioplanning beginnen met een concrete vraagstelling. Een dergelijke vraag geeft richting aan het proces
en helpt om focus te houden en te bepalen wat relevant is en wat niet. De scenariovraag luidt in het kort als volgt:
Hoe ziet de wereld van Veiligheidsregio Fryslân er met het oog op zelfredzaamheid en burgerparticipatie in 2027 uit,
en hoe kunnen de verschillende organisatieonderdelen (Brandweer, Crisisbeheersing, GGD en Bedrijfsvoering) hier effectief op inspelen?

3. Werkwijze
Met de scenariovraag als leidraad hebben Veiligheidsregio Fryslân en ETFI (European Tourism Futures Institute van Stenden Hogeschool)
een aantal stappen doorlopen om tot beleidsopties te komen. Deze stappen zullen hieronder kort worden toegelicht. In de volgende
hoofstukken worden de resultaten van elke stap gedetailleerd beschreven.
Omgevingsverkenning
Eerst is vooronderzoek gedaan naar de demografische, economische, sociale, technologische, ecologische en politieke ontwikkelingen
die de komende tien jaar op het domein van de veiligheidsregio van invloed zijn. Hierbij is gebruik gemaakt van bestaande studies,
rapporten, nota’s en berichten in de media.
Scenario-workshop
De omgevingsfactoren zijn besproken, geanalyseerd en gegroepeerd naar onderlinge samenhang. Aan de hand daarvan zijn de drijvende
krachten bepaald die de komende tien jaar het domein van de veiligheidsregio gaan beïnvloeden (driving forces of change) en in welke
twee richtingen deze zich in het uiterste geval zouden kunnen ontwikkelen. Tenslotte zijn de twee drijvende krachten benoemd die én
het meest van invloed zijn op zelfredzaamheid en burgerparticipatie én het meest onzeker qua ontwikkelingsrichting, de zogenaamde
kernonzekerheden (of critical uncertainties). In combinatie leveren beide kernonzekerheden met hun twee uitersten vier verschillende
toekomstbeelden op. Dit noemen we scenario’s. De resultaten van de workshop zijn gebruikt om van elk een beeldend en plausibel
verhaal te schrijven van hoe de relevante ‘bedrijfsomgeving’ zich in 2027 zou kúnnen hebben ontwikkeld.

5

VRF back to the future! 2027

Beleidsopties-workshop
Scenario’s zijn uitdrukkelijk geen voorspellingen, maar geven een voorstelling van wat er zou kúnnen gebeuren. Van elk scenario zijn
de kansen en bedreigingen geïnventariseerd. Vervolgens zijn acties benoemd om op (combinaties van) die kansen en bedreigingen te
kunnen anticiperen. Tot slot zijn de acties op basis van onderlinge samenhang geclusterd tot beleidsopties voor de komende 10 jaar.
Roadmap-workshop
Eerst is gekeken op hoeveel van de scenario’s elke beleidsoptie voorsorteert. Meer scenario’s betekent een grotere bijdrage aan de
toekomstbestendigheid en veerkracht van de organisatie. Tot slot is bekeken in hoeverre de beleidsopties aansluiten bij de kernwaarden,
kerncompetenties en kerntaken van Veiligheidsregio Fryslân (suitability, acceptability en feasibility).
De resultaten worden in de volgende hoofdstukken toegelicht.

4. Omgevingsfactoren, drijvende krachten en kernonzekerheden
Ter voorbereiding hebben medewerkers van de veiligheidsregio demografische, economische, sociale/culturele, technologische,
ecologische en politieke/institutionele factoren in kaart gebracht die buiten de invloedssfeer van de organisatie vallen, maar naar
verwachting wel een belangrijk stempel zullen drukken op zelfredzaamheid en burgerparticipatie in de Friese samenleving. In bijlage
2 is daarvan een samenvattend overzicht opgenomen. Factoren die op elkaar van invloed zijn en onderling samenhangen zijn door
de deelnemers aan de workshop gegroepeerd. Elk cluster heeft van hen een passende titel gekregen die de achterliggende drijvende
kracht in de bedrijfsomgeving verwoordt (zie bijlage 3). Hieronder worden de drijvende
krachten kort beschreven samen met de richting waarin zich die krachten zouden kunnen
ontwikkelen.
Machtsverschuiving en nieuwe vormen van bestuur
Bestaande macht en autoriteit komt steeds meer onder druk te staan. Mondiaal verschuift
de economische, politieke en militaire macht steeds meer van de Westerse wereld naar
het Oosten (China, India). Internationaal nemen de kansen op terrorisme daardoor
toe. Onder invloed van de bevolkingsgroei, klimaatsverandering en uitputting van
hulpbronnen zal het aantal crises wereldwijd toenemen. Vooral in de ontwikkelingslanden
zal dit voelbaar zijn terwijl de instabiliteit op politiek terrein toeneemt. Het gevolg is dat
veiligheidsmaatregelen voor hogere kosten en meer ongemak zullen zorgen.
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Ver weg en dichtbij zien we dat bestaande vormen van bestuur aan het
afbrokkelen zijn en dat autoriteiten steeds meer hun aanzien en daarmee de
grip op de samenleving verliezen. We zien dit bijvoorbeeld bij het belemmeren
van politie en brandweer tijdens hun werk op straat. Traditionele vormen van
bestuur worden meer klant- en vraaggestuurd, waarbij burgerparticipatie een
belangrijke rol speelt. Tegelijkertijd neemt het zelforganiserend vermogen
van bewoners toe, waarbij bijvoorbeeld de lokale zorg voor elkaar wordt
(her)ontwikkeld of publiek-private vormen van samenwerking ontstaan. Het
gevolg van deze ontwikkelingen is dat de positie en rol van de veiligheidsregio
onder druk kan komen te staan.

Verwacht wordt dat de machtsposities in de wereld steeds meer zullen worden
ingenomen door ‘millennials’. Dat zijn mensen geboren tussen 1980 en 2000, de
eerste generatie digital natives. Zij brengen een volstrekt ander waardenpatroon
met zich mee dan de baby-boomers die op dit moment veel aan de macht zijn. Velen
zijn het erover eens dat zij de wereld ten goede zullen gaan veranderen.

Hoe de machtsverschuiving precies uitpakt is niet duidelijk: zullen de huidige
machtshebbers voldoende weerstand kunnen bieden om de verandering
te weerstaan? Of zullen ze toch geleidelijk plaats moeten maken voor nieuwe
vormen van autoriteit en bestuur.
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Toename van technologische mogelijkheden
Op tal van vlakken nemen de technologische mogelijkheden toe, vooral door de ontwikkeling van computertechnologie. Ten eerste wordt
de mens zelf steeds digitaler. Computergestuurde pacemakers, 3D-geprinte schedeldelen of organen, nanobots waarmee ziektes kunnen
worden bestreden, gentechnologie waarmee het geslacht van nieuwgeborenen kan worden gereguleerd, erfelijke ziektes die kunnen
worden weggeknipt uit het DNA en de I-lens die in feite een bionisch oog mogelijk maakt. Door de voortschrijdende miniaturisering
van technologie en de voortdurende toename van de rekenkracht van processoren is het eind van deze ontwikkelingen nog lang niet in
zicht. Ongetwijfeld zal dit voor een verschuiving zorgen in de kennis die nodig is om bijvoorbeeld zieken te kunnen helpen. Kenmerkend
is verder dat de interface tussen mens en computer zo verandert dat beide steeds meer naar elkaar toe groeien en op termijn misschien
verweven raken (singulariteit). Het toetsenbord maakt plaats voor bewegingssturing, en op zijn beurt wordt het toetsenbord geleidelijk
vervangen door intuïtieve, leesemotie- en gedachtegestuurde aansturing van computers.
Ten tweede wordt digitale computertechnologie steeds verfijnder en goedkoper
en maakt mobiele technologie een steeds belangrijker deel uit van het dagelijkse
leven van de mens. Ontwikkelingen in de ICT maken het mogelijk om steeds meer
plaats-, locatie- en apparaatonafhankelijk te leven en te werken. Door technologieën
met elkaar te integreren ontstaan steeds meer mogelijkheden tot innovatie. Bij de
consument zien we dat nieuwe technologie steeds sneller omarmd wordt. Met
hun smartphone kunnen mensen over dezelfde informatie beschikken als op hun
computer thuis en kunnen ze realtime beschikken over informatie die ze op dat
specifieke moment en op die specifieke plek nodig hebben – hoewel we ook hier
rekening moeten houden met een digital divide tussen de haves en de have nots.
Hierbij kan bijvoorbeeld flash- en pushtechnologie een rol spelen, net zoals near
field communication of internet of things (smart technology en sensor technology).
Met behulp van flash- en pushtechnologie kunnen alerts naar smartphones worden verstuurd (denk aan NL-Alert, AMBER Alert). Near
field communication maakt het mogelijk om smartphones als identificatie te gebruiken bij betalen, inloggen, toegang verkrijgen (denk
hierbij ook aan online toegangskaarten, pasjes en vouchers), maar ook om bij het passeren van ibeacons bepaalde meldingen te kunnen
genereren. Bijvoorbeeld om mensen te waarschuwen, maar ook te zorgen dat straatverlichting aan gaat bij het naderen daarvan. Mobiele
technologie maakt het ook mogelijk om thuis een oogje in het zeil te houden (via camera’s die in verbinding staan met de smartphone)
en dat mensen in online communities voortdurend met elkaar in contact kunnen staan. Denk hierbij aan buurtapps zoals Nextdoor of via
WhatsApp. Via QR-codes kunnen toelichtingen en instructies worden geraadpleegd, al of niet ondersteund met video. Met Augmented
Reality gaat dat nog een stap verder omdat het mogelijk is om via de camera van de smartphone binnenkomende beelden (eventuele in
samenwerking met herkenningssoftware) te combineren met digitale informatie. Via realtime vertaalapps is het inmiddels mogelijk om
gesproken woord realtime te laten klinken in een andere taal wat de communicatiemogelijkheden vergemakkelijkt met anderstaligen.
Zeker nu internet in de EU is vrijgegeven, zodat buitenlandse bezoekers ook in Fryslân vrijelijk over internet kunnen beschikken.
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Bij de mobiele technologie moeten we ook de sterke toename van andere vormen van draagbare technologie niet vergeten. Denk hierbij
aan sporthorloges waarmee gezondheidskenmerken continu gemonitord kunnen worden, maar ook aan de Halo Lens, I-lens of kleding
waarmee door beweging energie kan worden opgewekt.
Door het gebruik van mobiele technologie worden persoonlijke en online gedragskenmerken geregistreerd welke, door deze te combineren
tot big data, ontelbare mogelijkheden bieden. Digitale persoonlijke profielen geven gedetailleerde informatie over burgers/klanten, zodat
zij snel en gemakkelijk kunnen worden bereikt. Dat biedt mogelijkheden om hun wensen en behoeften te beïnvloeden, maar ook voor
social computing, waarbij meer en betere mogelijkheden ontstaan voor interactie met een burger of klant. Big data roept ook bezwaren
op. Zo komt de privacy in het geding en zijn er ethische kanttekeningen te plaatsen bij het opslaan van persoonlijke gegevens. Daarnaast
ligt het gevaar van cybercrime of zelfs cyberterrorisme op de loer wanneer derden zich toegang verschaffen tot deze gegevens.

Voor zorg, wonen en veiligheid biedt de digitale technologie tal van mogelijkheden, zeker wanneer verschillende technologieën met
elkaar worden geïntegreerd. Technologie kan hier persoonlijke ondersteuning bieden en maakt het mogelijk om de eigen gezondheid te
monitoren. Dit kan ertoe bijdragen dat mensen langer veilig thuis kunnen blijven wonen, maar ook dat zij meer afhankelijk en kwetsbaar
worden voor verstoring van digitale systemen respectievelijk cyberterrorisme. Tegelijkertijd maakt de technologie een verschuiving
mogelijk van de bestrijding van ziekte naar de voorkoming daarvan en behoud van gezondheid, bijvoorbeeld door vroegsignalering.
Hoe de technologie zich precies gaat ontwikkelen is onzeker. Is de mens in staat de regie te houden over de technologie? Of zal de
technologie ons geleidelijk gaan overnemen wanneer robots in staat zijn zelf keuzes te maken?
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Demografische verandering en de rol van de overheid daarin
In demografische zin kan een aantal verschuivingen worden
benoemd. In absolute zin zal de Nederlandse bevolking
blijven groeien, maar procentueel zal deze door emigratie
en een dalend geboortecijfer afnemen. Het aantal 65+’ers
zal flink toenemen en binnen die groep wordt het aandeel
80+’ers steeds groter. Deze vergrijzing wordt veroorzaakt
door het feit dat de babyboomgeneratie sinds 2010 de
65+ leeftijd bereikt en doordat de levensverwachting
sterk is toegenomen omdat ouderen steeds vitaler zijn.
Volgens het RIVM komt dit mede omdat de preventie- en
behandelmogelijkheden verder toenemen. Het totaal
aantal huishoudens zal flink toenemen. Maar daarbinnen is er een sterke toename van het aantal kleine huishoudens (alleenstaanden) –
mede doordat ouderen langer thuis blijven wonen, een toename van het aantal samengestelde huishoudens van twee partners met elk hun
eigen kinderen en een afname van het aantal huishoudens met kinderen tot 12 jaar. Het aantal allochtonen in Nederland zal toenemen, vooral
uit landen als China, Irak, Iran en Afghanistan. Opgemerkt moet worden dat de vergrijzing bij hen pas later zal optreden. Door vergrijzing
en ontgroening (trek van jongere generaties naar de grote stad) zal de bevolking van Fryslân in sommige regio’s gaan afnemen, tenzij dit
gecompenseerd wordt door nieuwe Nederlanders met een migratieachtergrond. ................................................................................................
Tot slot zorgt de toenemende levensverwachting er voor
dat het ziektebeeld van ouderen zal veranderen. Door
vroegopsporing en betere behandelmogelijkheden
zullen mensen langer leven met ziekte. Daardoor zal
het aantal ouderen met chronische ziektes stijgen (met
name artrose, gehoorstoornissen en hartziekten) naar
40% van de Nederlandse bevolking in 2030, waarbij
ook het aantal mensen met twee of meer chronische
aandoeningen zal toenemen (multimorbiditeit, dat is
het tegelijkertijd voorkomen van meerdere chronische
ziektes die elkaar beïnvloeden). Overigens zal de toename van het aantal chronisch zieken niet leiden tot een stijging van het aantal
mensen met beperkingen. Andere Europese landen vertonen hierbij eenzelfde beeld als Nederland. Kijken we naar de ziektelast (ziektes
die vaak voorkomen, lang duren en relatief ernstig zijn), dan zijn hartziekten en diabetes in 2030 de ziektes met de grootste ziektelast
(Hoeymans et al., 2014). Het percentage Nederlandse rokers zal verder dalen, van 23% in 2012 naar 19% in 2030. Het percentage mensen
met overgewicht zal niet verder toenemen, maar blijft onverminderd hoog (48% in 2030). Het aandeel mensen dat weinig beweegt blijft
één op drie, en het percentage zware drinkers zal gelijk blijven (10%) (Hoeymans, et al., 2014).
10
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Overigens brengen ook de klimaatsverandering en de groeiende welvaart en mobiliteit diverse nieuwe en ergere ziektes met zich mee.
Ouderen krijgen niet alleen te maken met een veranderd ziektebeeld. Ze lopen ook een grotere kans op andere risico’s. Zo zijn zij vaker
slachtoffer van brand. De bevolkingskrimp en ontgroening zorgen ervoor dat het draagvlak van voorzieningen op het platteland onder
druk komt te staan waardoor deze geen bestaansrecht meer hebben en zonder maatregelen zullen verdwijnen. Ook de sociale structuur
verandert door bevolkingsontwikkelingen op het platteland wat de solidariteit kan ondermijnen.
Daarnaast zorgt vergrijzing en het toenemend aantal thuiswonende alleenstaanden ervoor dat de vraag naar persoonlijke zorg toeneemt
en een standaard aanbod niet langer voldoet. Dit vergroot de behoefte aan extramurale zorg, wat de druk op specialisten en de hoogte
van zorgkosten kan gaan vergroten. In samenhang daarmee en een overheid die zich geleidelijk terugtrekt, nemen bewoners steeds meer
de organisatie in eigen hand en ontstaan er steeds meer kleinschalige decentrale burgerinitiatieven (buurtzorg, buurtparticipatie). Dit is
een poging om, beter dan de grote instellingen, tegemoet te komen aan de behoeften en wensen in de gemeenschap.
Het is niet duidelijk hoe de rol van de overheid zich ten aanzien van de demografische veranderingen zal ontwikkelen. Zal de overheid
meer sturend gaan optreden in de gevolgen van de vergrijzing en de ontgroening en bevolkingskrimp op het platteland? Of zal de
overheid de teugels laten vieren en zich verder terugtrekken. En hoe zal de mens zelf reageren op de toename aan multimorbiditeit en
welvaartsziektes? Past de mens zijn of haar gedrag aan, of laten zij het over aan de technologie?
Culturele diversiteit: meerdeling (meer dan tweedeling)
Door de crises en oorlogen die verband houden met de wereldwijde bevolkingsgroei,
klimaatsverandering en de daarmee samenhangende voedsel- en waterschaarste, zijn steeds
meer mensen op de vlucht. Dit leidt in de eerste plaats tot nieuwe ziektes voor mens en dier en
pandemieën. De (culturele en religieuze) diversiteit van de bevolking kan daardoor ook in Fryslân
toenemen.
Tegelijkertijd is er sprake van een groeiende ongelijkheid in de samenleving, bijvoorbeeld tussen
rijk en arm, tussen jong en oud en tussen verschillende culturen, en tussen 'haves' en 'have nots'.
Verschillen in gezondheid, kennis en vaardigheden, flexibiliteit en financiën tussen groepen in
de samenleving zorgen ervoor dat sommige groepen kwetsbaarder zijn dan andere. Het gevaar
bestaat dat bij de meer kwetsbare groepen de participatie en zelfredzaamheid in de knel raakt,
met onzekerheid, angst en depressie als gevolg. Zeker wanneer we zien dat door individualisering en de groeiende ongelijkheid de
solidariteit onder druk staat. Hoe zal de culturele diversiteit zich de komende tien jaar ontwikkelen? Zullen de verschillen toenemen en
een toenemende ‘meerdeling’ ontstaan, of zal de solidariteit het winnen?
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5. Toekomstscenario’s
De drijvende krachten die het meest belangrijk en het meest onzeker zijn noemen we de kernonzekerheden. Dat zijn: “toenemende
technische mogelijkheden” en “machtsverschuiving”. Het zijn deze belangrijke maar onzekere krachten waarop de veiligheidsregio
moet anticiperen om veerkrachtig en toekomstbestendig te kunnen zijn met het oog op zelfredzaamheid en burgerparticipatie. Daarom
vormen de kernonzekerheden de basis voor de scenario’s. De deelnemers aan de workshop hebben de kernonzekerheden gezamenlijk
vastgesteld.
Bij het ontwikkelen van de toekomstscenario’s kijken we naar de wijze waarop de mogelijke ontwikkelingsrichtingen van de twee
kernonzekerheden samenkomen en op elkaar inwerken. Met behulp van creativiteitstechnieken heeft dat geleid tot plausibele verhalen
die schetsen hoe de toekomst die buiten de invloedssfeer van de veiligheidsregio ligt zich zou kúnnen ontwikkelen.

Grafiek 2. Scenariokruis

De scenario’s zijn gepositioneerd in 2027. Ze geven elk een verassend, plausibel en levendig beeld van de toekomst. Ze helpen om los te
komen van onze dominante denkpatronen en stimuleren ons zo in andere en nieuwe richtingen te denken dan we gewend zijn. De verhalen
zijn tot stand gekomen door vrij te associëren op de beelden die elke combinatie van ontwikkelingsrichtingen van de kernonzekerheden
oproept en de uitersten van de niet gebruikte drijvende krachten in tabel 1 in het meest passende scenario te plaatsen.
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De Machine
Techniek neemt ons over & Huidige machtshebbers
Het is begin 2027. Voorraden drinkwater zijn niet meer vanzelfsprekend, net als voldoende voedsel voor
iedereen. De overheid werkt hard om de samenleving als een geoliede machine draaiende te houden.
Ze geven dan ook veel geld uit aan hoogwaardige technologie. Schoon drinkwater wordt gewonnen uit
regenwater, dat in de afgelopen jaren sterk in hoeveelheid is toegenomen. Waar vroeger een klaagzang
ontstond wanneer het begon te regenen, voelt een flinke bui nu als een verademing. Zelfs de zee biedt
mogelijkheden, en er is een begin gemaakt met winning van drinkwater uit gecondenseerd zeewater. Maar
naast water is er ook behoefte aan voedsel. Om gewassen te kunnen laten groeien is grond nodig en ook
dat is schaars. Creatief omgaan met de ruimte die er beschikbaar is, is een vereiste om te kunnen voorzien
in de voedselvoorraad. Er worden gewassen verbouwd op dakterrassen, aan muren van gebouwen,
stadskassen en parken, welke zo genetisch worden gemanipuleerd dat ze bestand zijn tegen het nieuwe
klimaat en de ziektes die daarbij horen. Deze grondstoffen zijn bijzonder waardevol voor de bevolking,
schade hieraan moet dan ook zoveel mogelijk voorkomen worden. Het uitbreken van een brand zou een
ramp zijn, de samenleving zou hier direct onder leiden. Investeren in brandwerendheid, waarin techniek
een grote rol speelt, is dan ook een logisch gevolg en haast onmisbaar. Het gebruik van technologie maakt
hen zelfredzaam maar tegelijkertijd ook ontzettend kwetsbaar. Naast de productie van grondstoffen ligt er
ook een grote verantwoordelijkheid van de consumptie hiervan. Het verbruik en verspillen van schaarse
grondstoffen zijn zaken die nauwlettend in de gaten worden gehouden. Royaal opscheppen zoals we dat
tien jaar geleden deden, is niet meer van deze tijd, net als restjes weggooien. Voor deze luxe genaamd
‘verspilling’ is in deze wereld geen ruimte. In het monitoren van deze ontwikkelingen wordt opnieuw
een beroep gedaan op de technologie. Het verbruik van schaarse grondstoffen wordt geanalyseerd en
gereguleerd. Om nog meer grip te krijgen op deze zaken spelen er plannen om de bevolking te voorzien
van een microchip, om zo hun eetpatroon, hun consumptie en gezondheid in de gaten te houden. Het
enige bijkomende voordeel hiervan is het vroegtijdig signaleren van ziektes en dat obesitas eigenlijk niet
meer voorkomt. De bevolking wordt gezonder, waarbij ‘’de oppermens’’ dichterbij lijkt te zijn dan ooit
tevoren. Deze trend zorgt voor wrijving binnen de samenleving. Maar de individuele bezwaren tegen het
gebruik van camera’s en privégegevens als big data wordt door de overheid weggewuifd. Zij vinden dat
de belangen van de samenleving zwaarder wegen dan die van het individu. Deze tendens maakt dat de
zwakkeren in de samenleving het zwaar te voorduren hebben.
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Het Bedrijf
Techniek neemt ons over & Nieuwe machtshebbers

De samenleving zoals wij die anno 2027 kennen is volledig overdragen aan de particuliere sector. Van
overheidsdiensten is geen sprake meer, deze zijn allemaal in handen van de marktpartijen. De macht ligt
volledig bij hen, waar het vooral draait om omzet en winst. Technologie speelt een grote rol, zij zorgen
er namelijk voor dat bedrijfsprocessen ontzettend efficiënt en doeltreffend worden uitgevoerd. Dit heeft
betrekking op veel verschillende onderwerpen waarvan zorg en veiligheid er een aantal zijn. Indirect wordt
het leven van de mens gedomineerd door techniek, wat veel invloed heeft op de werkgelegenheid. Bakkers?
Schoonheidsspecialisten? Automonteurs? Beroepen waarmee we vroeger vaak in contact kwamen zijn nu
vervangen door een robot. De werkgelegenheid is door deze ontwikkeling, de zogeheten robottechnologie,
“weggemechaniseerd” en “weggedigitaliseerd”. De mens fungeert alleen nog als consument en staat volledig
ten dienste van de markt. Betalen met geld zoals dat vroeger ging is er niet meer bij. Het enige dat telt is
virtueel geld in de vorm van likes op sociale media. Ook de staatsinrichting is flink onder handen genomen.
Sprake van een volksvertegenwoordiging is er niet meer. Referendums? Niet van deze tijd. Belangrijke
beslissingen worden simpelweg genomen door burgers te consulteren via een app. Snel, efficiënt en direct
resultaat. Dat de ethiek ver te zoeken is, nemen we op de koop toe. Want deze ontwikkelingen zorgen voor
wrijving. De bedreiging door markt, techniek en robots drijft de burgers nader tot elkaar. Culturele verschillen
en de kloof tussen arm en rijk wordt gedicht in de gezamenlijke strijd tegen de nieuwe machthebbers. Samen
strijden zij voor het behouden van een eigen identiteit.
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De Gemeenschap
Nieuwe machtshebbers & Mens houdt regie m.b.v. technologie

Het is 2027 en de samenleving staat onder druk. De schade van de economische crisis van 20 jaar geleden
is nog steeds voelbaar en zorgt ervoor dat de maatschappelijke verhouding, meer dan ooit tevoren, onder
grote spanning staat. Even leek het voorspoedig te gaan, in 2016, toen de westerse wereld langzaam
herstelde en zich ontdeed van oude patronen. Om te voorkomen dat zij ooit weer in dezelfde situatie terecht
zouden komen als in 2008, zijn maatregelen getroffen. Om recessie te voorkomen is de samenleving anders
ingericht. Deze ontwikkeling zorgde voor een nieuw soort zingeving, met andere normen en waarden.
Mensen beseften zich dat de samenleving alleen kan floreren wanneer ‘duizend bloemen bloeien’. Deze
benadering legt de nadruk op de mens, als individu, en daarom staat de mens weer centraal. De kloof tussen
verschillende bevolkingsgroepen is hierdoor gedicht, om samen, plaatselijk te bouwen aan een betere
wereld. Ieder beschikt over een basisinkomen, er wordt open gecommuniceerd en iedereen draag zijn
steentje bij. Mensen zijn gemotiveerd om met elkaar samen te werken en helpen elkaar waar dat nodig is.
Winst uit hulpbronnen wordt eerlijk verdeeld en er wordt veel gewerkt in verschillende netwerken, gedreven
met de overtuiging om elkaar beter te willen maken. Niet alleen de mens zet voet in deze netwerken. Ook
de overheid, kennisinstellingen en marktpartijen zijn hier onderdeel, ten dienste van de mens. In de basis
heeft iedereen elkaar nodig, maar sprake van hiërarchie is er nooit geweest. Iedereen wil mee doen, stelt
zich dienstbaar op en zet zich in, geheel vrijwillig. Zo is de regie in handen van de samenleving als geheel.
Waardecreatie door sociale innovatie en co-creatie vieren hoogtij. Op technologie wordt alleen een beroep
gedaan wanneer die de mens beschermt, hen corrigeert, hen dichter tot elkaar brengt en hun relaties
ondersteunt. Zo kan technologie het leven mooier maken.
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Het Instituut
Mens houdt regie m.b.v. technologie & Huidige machtshebbers

Toen de economische bubbel, in de tweede helft van de jaren 2000, ontplofte door de doorgeslagen
privatisering, is het besef doorgedrongen dat een overheidsbestel onmisbaar is in een ordelijke
samenleving. Nu het 2027 is heeft de overheid dan ook een regierol, welke is opgeëist vanuit de
overtuiging dat zij via de burgers weet wat goed is voor mens en samenleving. Op deze manier wordt het
beleid vormgegeven. Hieruit is een nieuwe verzorgingsstaat voortgekomen, waarbij de overheid bepaalt
wat gezond en veilig is. Sprake van armoede is er nauwelijks, elke burger heeft namelijk recht op een
basisinkomen. Hebben ouders problemen met de opvoeding van hun kinderen? De overheid initieert
veel op dit gebied zoals opvoedcursussen. Drukbezochte plekken, zoals supermarkten en winkelcentra,
worden gebruikt om mensen preventief te informeren en soms zelf te indoctrineren. Bij uitoefening van
het werk van de overheid wordt veel gebruik gemaakt van moderne technologie zoals big data. Hier is
alleen sprake van wanneer dit functioneel is en het menselijk leven veraangenaamt of de kwaliteit van
het leven bevordert. Door de “big brother”-rol die de overheid voor zich opeist, zijn zelfredzaamheid,
burgerparticipatie en ondernemerschap op de achtergrond geraakt en is er weinig behoefte aan en
ruimte voor dialoog. De overheid met al haar instanties en tentakels is een moloch geworden waar de
bureaucratie omvangrijk is.
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6. Kansen en bedreigingen die de toekomst in petto heeft
Elk van de scenario’s heeft specifieke gevolgen voor Veiligheidsregio Fryslân. Sommige daarvan zijn wenselijk, andere juist niet. Gezamenlijk
geven ze een beeld van de kansen en bedreigingen die uit de scenario’s voortkomen. De kansen en bedreigingen zijn door de deelnemers
aan de workshop gezamenlijk tot stand gebracht.
Scenario 1 – De Machine

Scenario 2 – Het Bedrijf

Kans: Het beleid binnen de veiligheidsregio wordt eenduidiger.
Het accent verschuift van repressie naar preventie, vooral door
middel van straffen en belonen. Onder meer door de inzet van
big data kan daarbij alert en slagvaardig worden opgetreden. De
veiligheidsregio adviseert hierbij de overheid.

Kans: De veiligheidsregio werkt marktgericht. Dat leidt tot minder
bureaucratie en meer innovatie, daartoe gedwongen door de
concurrentie met particuliere bedrijven en andere instellingen. Er
worden onder meer inkomsten gegenereerd door de verkoop van
kennis. Er wordt alleen geld uitgegeven aan preventie als de kans
van slagen groot is. Ter wille van de flexibiliteit wordt uitsluitend
gewerkt met zzp’ers. De klassieke ‘ambtenaar’ voldoet niet meer.

Bedreigend: Het doel van de veiligheidsregio is niet langer
maatwerk leveren aan de Friese burger, maar veiligheidsinstructies
opstellen ten dienste van de overheid die daarmee het algemeen
belang van de hele samenleving wil dienen. Innovatie neemt
daarmee af.

Bedreigend: Het nadeel van het marktgerichte werken is dat de
veiligheidsregio zichzelf niet meer ziet als netwerkorganisatie.
Alles draait om geld en er wordt dus alleen werk uitgevoerd dat
geld oplevert. Dit betekent dat alleen hulp wordt verleend aan
degenen die het kunnen betalen. De vaccinatiegraad neemt
daardoor bijvoorbeeld af. Schaduwzijde is ook dat ethiek onder
druk komt te staan. Gegevens worden verkocht om inkomsten
te genereren, brandonveilig leven levert meer werk en dus meer
winst op, en corruptie ligt op de loer.

17

VRF back to the future! 2027

Scenario 4 – Het Instituut

Scenario 3 - De Gemeenschap

Kans: De veiligheidsregio plukt de vruchten van de slimme
technologie. Door de gezondheid van burgers te monitoren en
de data uit verschillende bronnen te koppelen ontstaat big data.
Hiermee kan voor elke burger meer maatwerk worden geleverd,
bijvoorbeeld met vroegtijdige alarmering. De veiligheidsregio
beschikt verder over voldoende artsen en vrijwilligers voor de
brandweer.

Kans: De veiligheidsregio is een typische netwerkorganisatie.
Ze voelt zich onderdeel van de lokale gemeenschap, ze voert
een directe dialoog met de burger, en levert maatwerk aan de
regio. Bovendien is ze kennisregisseur: ze verzamelt regionaal
big data en ontleend daaraan kennis die ze (digitaal) deelt met
de gemeenschap. De organisatie is daartoe ook anders ingericht:
er is niet langer een centraal bestuur maar dorpen en wijken
bepalen zelf. Daarvoor zijn in de dorpen en wijken accounthouders
ingesteld. In de netwerkorganisatie is volop ruimte om van
elkaar te leren. De aanpak leidt ertoe dat problemen vroegtijdig
gesignaleerd worden, het accent verschuift naar preventie en de
gezondheid van meer mensen wordt beter.

Bedreigend: Er is sprake van een overdreven en klantonvriendelijke Bedreigend: De kennis bij de veiligheidsregio wordt wel
bureaucratie en regelzucht, vanuit de gedachte dat de generalistischer van aard, waardoor specialistische kennis
veiligheidsregio precies weet wat goed is voor de burger. Dat leidt verdwijnt. Bovendien verdwijnen de voordelen van regionalisatie
ertoe dat het werktempo omlaag gaat en verveling op de loer ligt. en neemt de bureaucratie toe.
Ook wordt voor preventie gebruik gemaakt van repressie.
NB: De kansen en bedreigingen van elk scenario zijn gedetailleerd weergegeven in bijlage 4.

7. Beleidsopties
Om effectief op de kansen en bedreigingen te kunnen inspelen hebben medewerkers van de veiligheidsregio verschillende beleidsopties in
kaart gebracht. Elke beleidsoptie geeft aan hoe de veiligheidsregio de komende tien jaar een bijdrage kan leveren aan de zelfredzaamheid
en participatie van de burgers in een wereld die snel verandert. Twee beleidsopties hebben betrekking op de interne organisatie
(ontwikkelen van de organisatie; besluitvormingsproces hervormen), twee beleidsopties op het niveau van de externe organisatie
(publiek-privaat samenwerken; innoveren met de markt), twee op de vormgeving van het primaire proces (wijk-, doel-, en themagericht
werken; ontwikkelen van samenredzaamheid), en twee op de facilitering daarvan met behulp van technologie (investeren in en gebruiken
van nieuwe technologie; inzetten van big data).
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Ontwikkelen van de organisatie
Om de zelfredzaamheid en participatie van de burger te kunnen vergroten verdient in de eerste plaats het competentieprofiel van
de medewerkers aandacht. Medewerkers dienen bereid te zijn ambassadeur te zijn voor ”iedereen is hulpverlener”, ze moeten
beheersmatige en repressieve functies kunnen combineren, en ze moeten over technologische competenties beschikken. Dat uit zich in
de eerste plaats in het functiehuis en het selectiebeleid. Maar ook in een opleidings- en begeleidingstraject voor huidige medewerkers.
De uitdaging daarbij is om alle collega’s in de verandering mee te nemen, ze uit te dagen om mee te doen en van elkaar te leren. Dat
vraagt in de eerste plaats om leiderschap en in de tweede plaats om het scheppen van randvoorwaarden voor ontmoeting en het delen
van kennis.
Hervormen van het besluitvormingsproces
De zelfredzaamheid en participatie van de burger is ook gebaat bij een
hervorming van het besluitvormingsproces. De verantwoordelijkheid en
beslissingsbevoegdheid komt daarbij lager in de organisatie, bij de professionals,
te liggen en de dialoog met de burger maakt expliciet deel uit van het beleids- en
werkproces. Dat impliceert dat meer op vertrouwen en verantwoordelijkheid
moet worden gestuurd, en dat de professionals de vrije beschikking hebben
over middelen in de vorm van capaciteit, tijd en financiën. De hervormingen
uiten zich in een groter verantwoordelijkheidsgevoel, minder bureaucratie
en een sneller besluitvormingsproces.
Publiek-privaat samenwerken
Ter wille van de zelfredzaamheid en participatie van de burger is het van
belang om intensief met andere publieke en private partners samen te
werken.
Innoveren met de markt
Om de zelfredzaamheid en participatie van de burger te kunnen
faciliteren is het van belang om te monitoren hoe de samenleving
verandert en tijdig innovatieve maatregelen ten aanzien van gezondheid
en veiligheid te realiseren. Samenwerking met marktpartijen is daarbij
van belang. Bijvoorbeeld door een gezamenlijke denktank te formeren
onder voorzitterschap van de veiligheidsregio.
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Wijk-, doel-, en themagericht werken
Zelfredzaamheid en burgerparticipatie is gebaat bij locatiespecifiek maatwerk. Dat vraagt wel om een wijk- en dorpsgerichte
aanpak waarbij er decentraal georganiseerd en gewerkt moet
worden. Daarvoor zouden accounthouders per wijk/dorp kunnen
worden benoemd, die in hun wijk wonen en werken.
Ontwikkelen van samenredzaamheid
Een optie is de zelfredzaamheid van burgers te vergroten door de
nadruk te verleggen naar samenredzaamheid, waarin de burgers
een grotere verantwoordelijkheid hebben voor elkaar. Voor de
veiligheidsregio betekent dit dat ze dichter bij de bewoners gaat
staan, hen respecteert en naar ze luistert, maar hen daar ook bij
ondersteunt. Die ondersteuning kan worden gegeven door het
aanbieden van een basiscursus hulpverlening en door het bieden
van technologische ondersteuning.
Investeren in en gebruiken van nieuwe technologie
Ten behoeve van de zelfredzaamheid is het een optie te investeren in
technologie voor ‘nudging’ (gedragspsychologische motivatietechniek
waarbij mensen op een positieve manier worden gestimuleerd om
zich op een door de overheid gewenste wijze te gedragen). Belangrijk
daarbij is wel dat de informatie goed wordt beveiligd.
Inzetten van big data
Het ontsluiten en combineren van data uit verschillende bronnen kan
ingezet worden om big data te creëren. Big data kan worden gebruikt om
tijdig signalen op te pikken en die te vertalen in proactieve voorlichting
en preventie. Om big data te kunnen genereren en ze te kunnen
inzetten heeft de veiligheidsregio beleid nodig, nauwe samenwerking
tussen de organisatieonderdelen Brandweer, Crisisbeheersing, GGD en
Bedrijfsvoering, en scholing voor haar medewerkers.
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8. De beleidsopties nader bekeken
De beleidsopties zijn als piketpaaltjes die moeten worden verbonden om een roadmap voor de komende jaren te kunnen samenstellen.
Om dit te vergemakkelijken zijn ze door de deelnemers aan de workshop beoordeeld op robuustheid, urgentie (urgency), geschiktheid
met het oog op de vraagstelling (suitability), acceptatie voor de organisatie en haar stakeholders (acceptability), en haalbaarbeid in de
periode tot 2027 (feasibility).

Robuustheid van de beleidsopties
Toekomstbestendige beleidsopties
Het inzetten van big data duidt op een robuuste of toekomstbestendige beleidsoptie. Zo bereidt de veiligheidsregio zich voor op alle
vier scenario’s. Beleidsopties die een organisatie of bedrijf voorbereiden op alle vier scenario’s worden wel aangeduid als no regret
strategieën: je loopt met dergelijke strategieën weinig risico (low risk) maar ook de beloning is gering (low reward).
Semi-robuuste beleidsopties
“Wijk-, doel-, en/of themagericht werken”; “investeren in en gebruiken van nieuwe technologie”; en “innoveren samen met de markt” zijn
elk semi-robuuste beleidsopties. Ze bereiden de veiligheidsregio voor op twee van de vier scenario’s. “Wijk-, doel-, en/of themagericht
werken” en “Innoveren samen met de markt” op scenario 3 en 4 (waarin de mens de regie houdt over de technologie); “Investeren in
en gebruiken van nieuwe technologie” op scenario 1 en 2 (waarin de techniek dominant wordt en het leven van de mens gaat bepalen).
Dergelijke beleidsopties kunnen als voorwaardelijk in het beleid worden opgenomen. Zodra ze verliesgevend worden of irrelevant,
kunnen ze worden stopgezet. Omdat beslissingen daarmee zo lang mogelijk kunnen worden uitgesteld, en de reactietijd kort is, kunnen
ze onderdeel uitmaken van een flexibele strategie. Dat vereist wel inzicht in early warning signals waarmee het nabij komen of verder
verwijderd raken van de scenario’s kan worden gemonitord. Dat kan eenvoudig door een scenariokruis op een groot prikbord op een
centrale plaats in de organisatie op te hangen (bijvoorbeeld bij de koffiemachine), waarbij medewerkers wordt gevraagd en geprikkeld
om alert te zijn op krantenartikelen, cartoons in kranten, opmerkingen, aankondigingen van TV-uitzendingen e.d. en daarvan een kopie
op het prikbord in het betreffende scenario te prikken. Op die manier houden de medewerkers gezamenlijk een vinger aan de pols van
de ontwikkeling van de scenario’s en kunnen ze indien nodig worden bijgesteld.
Niet-robuuste beleidsopties
“Besluitvormingsproces hervormen”, “ontwikkelen zelfredzaamheid” en “publiek-privaat samenwerken” bereiden de veiligheidsregio
voor op één scenario, allemaal op scenario 3 De Gemeenschap. Aldus kan een portfolio worden samengesteld van beleidsopties. Robuuste
opties kunnen een vangnet vormen voor meer specifieke opties die niet succesvol blijken. Door een mix te kiezen van opties met een laag,
gemiddeld, en hoog risicogehalte kunnen de beleidsopties elkaar onderling versterken en de organisatie wendbaar maken wanneer de
omgeving verandert (resilience of veerkracht).
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Urgentie, geschiktheid, acceptatie en haalbaarheid van de beleidsopties
De organisatieonderdelen van Veiligheidsregio Fryslân (GGD, Crisisbeheersing, Brandweer en Bedrijfsvoering) zijn tijdens de workshops
door de deelnemers afzonderlijk van elkaar beoordeeld. Het gaat hierbij om een indicatie. De perspectieven van de bedrijfskolommen
blijken best veel van elkaar te verschillen. In de tabel is per organisatieonderdeel een overzicht gegeven van de mate van urgentie,
geschiktheid, acceptatie en haalbaarheid van elke beleidsoptie. De hogere scores zijn in groen gearceerd om het patroon beter zichtbaar
te maken. In bijlage 8 zijn de gegevens per beleidsoptie gerangschikt.
Urgentie

Geschiktheid
(suitability)

Acceptatiegraad
(acceptability)

Haalbaarheid
(feasibility)

Wijk, doel-, en/of themagericht werken

++

++

++

+

Besluitvormingsproces hervormen

++

++

+

+

Inzetten Big Data

0

+

+

0

Ontwikkelen zelfredzaamheid

++

++

0

+

Publiek-Privaat samenwerken

++

++

++

+

Investeren in & gebruiken nieuwe technologie

0

+

+

0

Ontwikkelen van de organisatie (HRM)

++

+

+

+

Innoveren samen met de markt
0
+
+
Tabel 3a. Beleidsopties en hoe ze door Crisisbeheersing zijn beoordeeld
Urgentie

Geschiktheid
(suitability)

+

Acceptatiegraad
(acceptability)

Haalbaarheid
(feasibility)

Wijk, doel-, en/of themagericht werken

+

++

++

+

Besluitvormingsproces hervormen

++

0

-

-

Inzetten Big Data

+

+

--

0

Ontwikkelen zelfredzaamheid

++

+

+

0

Publiek-Privaat samenwerken

+

++

++

+

Investeren in & gebruiken nieuwe technologie

+

+

+

+

Ontwikkelen van de organisatie (HRM)

++

+

0

Innoveren samen met de markt
++
+
+
Tabel 3b. Beleidsopties en hoe ze door de Brandweer zijn beoordeeld
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Urgentie
Wijk, doel-, en/of themagericht werken

++

Geschiktheid
(suitability)

Acceptatiegraad
(acceptability)

Haalbaarheid
(feasibility)

++

++

+

Besluitvormingsproces hervormen

+

+

0

+

Inzetten Big Data

++

++

+

+

Ontwikkelen zelfredzaamheid

0

0

0

0

Publiek-Privaat samenwerken

+/0

++

++

+

Investeren in & gebruiken nieuwe technologie

++

0

+

0

-

0

0

0

+
+
+
Tabel 3c. Beleidsopties en hoe ze door de GGD zijn beoordeeld

0

Ontwikkelen van de organisatie (HRM)
Innoveren samen met de markt

Urgentie
Wijk, doel-, en/of themagericht werken

-

Geschiktheid
(suitability)

Acceptatiegraad
(acceptability)

Haalbaarheid
(feasibility)

-

0

0

Besluitvormingsproces hervormen

+

-

+

++

Inzetten Big Data

++

++

+

+

Ontwikkelen zelfredzaamheid

+

+

0

+

Publiek-Privaat samenwerken

++

++

++

++

Investeren in & gebruiken nieuwe technologie

++

++

+

+

Ontwikkelen van de organisatie (HRM)

++

++

+

+

Innoveren samen met de markt
++
+
Tabel 3d. Beleidsopties en hoe ze door Bedrijfsvoering zijn beoordeeld

+

De poging die gedaan is door de deelnemers aan de workshop moet als een eerste exercitie worden gezien, omdat een beperkt deel van
de organisatie bij deze exercitie betrokken is geweest. De kenmerken robuustheid, urgentie, acceptatie, en haalbaarheid zijn relevante
criteria om de beleidsopties te bespreken en te evalueren. De robuustheid van de verschillende beleidsopties kan worden gekoppeld aan
de vraag hoe toekomstbestendig en veerkrachtig de veiligheidsregio zou willen zijn. Wordt er gekeken naar de geschiktheid, dan blijken
publiek-private samenwerking, het inzetten van big data en wijk-, doel-, en themagericht werken organisatie-breed het meest geschikt
voor het toekomstbestendig opereren met betrekking tot zelfredzaamheid en burgerparticipatie. Van deze drie blijkt publiek-private
samenwerking in de organisatie het meest urgent, gevolgd door de inzet van big data.
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De acceptatie voor de laatste twee lijkt echter beperkt, wat betekent dat daarvoor intern en extern bij stakeholders draagvlak moet
worden gecreëerd. Voor de inzet van big data lijkt de haalbaarheid vooralsnog laag, wat impliceert dat daar voldoende middelen voor
moeten worden vrijgemaakt. Per organisatieonderdeel loopt het beeld echter uiteen. Dit illustreert duidelijk hoe complex de situatie is.
Een eenduidige conclusie kan daarom op dit moment niet getrokken worden. Het verdient aanbeveling om de exercitie met een bredere
vertegenwoordiging van de organisatie te verdiepen.
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Toekomstbestendig werken. Doe je mee?
Met enige regelmaat hebben wij elkaar trots aangekeken. In sessies van maximaal een half uur bedachten wij de beste ideeën voor ons
project ‘VRF back to the future’. Ondanks dat we met de toekomst bezig waren, dachten wij niet te ver vooruit. Ook kwamen er geen
ingewikkelde projectplannen aan te pas. We hebben overal goed over nagedacht, maar de dingen ook gewoon gedaan. En dat levert heel
veel energie en inspiratie op!
Ook in 2027 moet dat mogelijk zijn. Ondanks dat het werk van de veiligheidsregio er misschien anders uit ziet. Dat technologie in 2027 een
grote rol speelt lijkt vanzelfsprekend. Technologie biedt steeds meer mogelijkheden op het gebied van veilig en gezond leven. We zien nu
al dat door big data en slimme algoritmen bijvoorbeeld een griepepidemie accurater te voorspellen is. Uiteraard gaat de technologische
ontwikkeling gepaard met een ethische discussie. Als overheidsorganisatie zijn wij enigszins behoudend, we hoeven niet voorop te lopen.
Toch verwacht de burger een bepaald niveau van dienstverlening, zij vragen om maatwerk. Hoe willen wij de burger bedienen?
‘VRF back to the future’ gaat over ontwikkelingen in onze omgeving en over de burger en zijn verwachtingen. Het zet ons aan het denken
over wie wij willen zijn, welke rollen wij willen hebben en welke keuzes wij moeten maken om daar te komen.
Het antwoord op deze vragen is niet in beton gegoten. Gedurende dit proces hebben wij juist geleerd dat het een continu proces is om
omgevingsbewust te zijn. In het bijzonder van de factoren waar wij geen invloed op hebben, maar die wel grote gevolgen met zich mee
kunnen brengen.
Wij hopen dat dit boekje collega’s, samenwerkingspartners en andere geïnteresseerden aan het denken zet en inspireert om nieuwsgierig
te zijn. Het is een oproep om te experimenteren en samen te werken met personen en/of bedrijven die je (nog) niet kent. Ga discussiëren
over ontwikkelingen. Durf de koers te wijzigen. En de toekomstscenario’s aan te passen als daar aanleiding voor is.
Dan werken wij toekomstbestendig!
Rika Leijstra & Annegien de Vries
Veiligheidsregio Fryslân
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Bijlages
Bijlage 1. De ETFI benadering
ETFI (European Tourism Futures Institute van Stenden Hogeschool) maakt voor vraagstukken zoals deze gebruikt van strategic foresight,
waar scenarioplanning een belangrijk deel van uitmaakt. Strategic foresight gaat uit van de gedachte dat de wereld steeds complexer en
onvoorspelbaarder wordt. Enerzijds komt dit door exponentieel verlopende technologische ontwikkelingen die de samenleving in haar
greep heeft. Anderzijds door de groeiende onderlinge verwevenheid over grenzen van sectoren en van regio’s/landen heen. De gevolgen
van bepaalde gebeurtenissen of ontwikkelingen zijn daardoor niet eenduidig. Zich uitsluitend baseren op trends ‘van gister’ is daarom
niet afdoende. Verstandiger is het om zich (ook) tijdig voor te bereiden op wat mogelijk gaat komen. Dit proactieve anticiperen is de basis
van strategic foresight. Hierbij wordt gebruik gemaakt van scenario’s om de ontwikkelingen die ons mogelijk te wachten staan in kaart te
brengen. De scenario’s worden vervolgens gebruikt om acties te formuleren waarmee we ons tegen dergelijke situaties kunnen weren en
meer toekomstbestendig kunnen worden.
In antwoord op de complexer wordende (netwerk)samenleving en de veranderende kennisbehoefte die daarmee gepaard gaat, is ook
kennisontwikkeling aan verandering onderhevig. Productie van kennis door onafhankelijke onderzoekers maakt steeds meer plaats voor
kennisontwikkeling waarin de dagelijkse praktijk direct wordt betrokken. Hierin is sprake van een voortdurende interactie tussen theorie
en praktijk, tussen fundamenteel en toegepast, wetenschappers en niet-wetenschappers en tussen diverse disciplines. Er ontstaat
meer openheid, bredere participatie en een completer beeld dat dichter bij de praktijk staat, meer toepassingsgericht is en ook een
nieuwe vorm van kwaliteitsborging biedt. Deze werkwijze leent zich bij uitstek voor meer complexe vraagstukken zoals die bij strategic
foresight en scenarioplanning aan de orde zijn. Het proces van totstandkoming van de scenario’s en daarop gebaseerde acties zijn in deze
visie minstens zo belangrijk als het eindproduct zelf. Problemen worden gezamenlijk verkend en afgebakend. Verschillende belangen,
meningen en ervaringen worden bijeengebracht, uitgewisseld en besproken zodat voor meerdere partijen aanknopingspunten ontstaan.
Bestaande paradigma’s worden geprikkeld, uitgedaagd en doorbroken. Het lerend en aanpassend vermogen wordt vergroot. Er worden
competenties en vaardigheden ontwikkeld om te leren omgaan met onzekerheden van de toekomst. Deze participatieve en sociaalconstructivistische manier van werken vormt een tweede pijler onder de werkwijze van ETFI.
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Bijlage 2. Resultaten omgevingsanalyse
In deze bijlage is een samenvatting opgenomen van de door de medewerkers van de veiligheidsregio gemaakte verkenning van
demografische, economische, sociale/culturele, technologische, ecologische en politieke/institutionele ontwikkelingen. Uit het
vooronderzoek van de medewerkers zijn resultaten geselecteerd en gegroepeerd die voldoen aan de volgende criteria:
1.
Echte ontwikkelingen / veranderingen met het oog op de toekomst
2.
Signalen die duiden op nieuwe ontwikkelingen
3.
Zaken die betrekking hebben op de ‘omgeving’ en dus niet te beïnvloeden zijn door Veiligheidsregio Fryslân
4.
Ontwikkelingen die van invloed zijn tot de periode in de vraagstelling (2027)
NB: enkele ontwikkelingen zijn bij twee noemers geplaatst
Momentopnames en interessante inzichten of ontwikkelingen uit verleden zijn weggelaten. Bovendien zijn de signalen en ontwikkelingen
geclusterd naar onderwerp.

Demografische factoren (stand en loop van de bevolking)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klimaatvluchtelingen
Groeiende (wereld)bevolking
Toenemende levensverwachting (langer leven) en mogelijk op termijn zelfs onsterfelijkheid
Vergrijzing
Bevolkingskrimp platteland
Bewonersaantallen steden nemen toe
Veranderende samenstelling huishoudens
Toenemende culturele diversiteit (diversiteit allochtone bevolking neemt toe)
Voortschrijdend immigratieoverschot (immigratie > emigratie) net als afgelopen 50 jaar

Economische factoren:
Algemeen
1.
Groeiende ongelijkheid tussen rijk en arm
2.
Solidariteit komt onder druk te staan door stijging zorgkosten en premies zorgverzekering
3.
Conflicten tussen generaties (in verdeling van lasten)
4.
Het economische systeem is steeds meer afhankelijk van ICT en daarmee ook van verstoring in de digitale systemen. Dit vormt
een groot risico.
5.
Voorzieningen op platteland onder druk door bevolkingskrimp
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Politiek
6.
7.
8.
9.

Toenemende uitwassen kapitalisme
(financiële) consequenties van de BREXIT voor de Europese Unie én voor Nederland
Verstoring van de wereldeconomie als gevolg van oorlogen (vanwege kostbaarheid)
Uitgaven aan defensie / NAVO staan onder druk

Financieel
10.
Massale belastingontwijking door de rijken der aarde  minder geld in staatskas
11.
Mogelijke bezuinigingsvoorstellen:
- Brede Doeluitkering Rampenbestrijding te korten met € 50 miljoen
- het stopzetten van subsidies voor SOA-testen
- het verlagen van subsidies voor publieke gezondheidszorgopleidingen
- het verlagen van het aantal consulten voor 0-jarigen bij het consultatiebureau en een introductie voor een eigen bijdrage voor
het consultatiebureau
12.
Zorgkosten nemen toe en daardoor premies zorgverzekering
13.
Prijs van zorg neemt toe
14.
Dalende inkomsten van gemeenten uit het gemeentefonds en algemene uitkering
15.
Toename hoeveel gecentraliseerde taken
16.
Toenemende druk op financiële middelen gemeenten door decentralisatie van taken en dalende inkomsten (gemeentefonds en
algemene uitkering)
17.
Toenemende druk op veiligheidsregio om bijdrage te leveren aan de bezuinigingstaakstellingen van gemeenten, en zijn
middelen zo doelmatig mogelijk in te zetten
18.
Lage rentestand (en inflatie) door economische laagconjunctuur is gunstig voor kortlopende leningen (ondanks eventuele
negatieve rente)
19.
Begrotingsoverschot blijft toenemen (in 2017 en 2018)
20.
Verlaging van het Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR)
21.
Dalende inkomsten van gemeenten uit het gemeentefonds en algemene uitkering
Arbeidsmarkt
22.
Met name banen in het middensegment worden vervangen door technologische toepassingen
23.
Robotica op tekorten om arbeidsmarkt op te vangen
24.
Productiviteit neemt toe ondanks werkloosheid als gevolg van technologische ontwikkelingen /robotisering; met name banen
in het middensegment zullen steeds meer worden vervangen door technologische toepassingen.
25.
De techniek helpt ook bij het plaats- en tijdonafhankelijk werken (zoals thuis)

30

Zo speelt Veiligheidsregio Fryslân in op de toekomst

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Tweedeling op de Nederlandse arbeidsmarkt: flexwerkers en zzp’ers hebben drie keer zo veel kans op werkloosheid en armoede
dan mensen met een vast contract
Sinds einde recessie in Nederland 2016 daalt werkloosheid en aantal langdurig werklozen, ook onder ouderen
Krapte diverse specialistische functies van de veiligheidsregio (zoals voor GGD)
Met name banen in het middensegment worden vervangen door technologische toepassingen
Thuis werken is over hoogtepunt heen. Op kantoor ontstaat toch meer innovatie en innovatie is belangrijker dan
arbeidsproductiviteit (IBM en Yahoo).
Productiviteit neemt verder toe ondanks werkloosheid (wat inhoudt dat we met minder mensen meer werk doen)

Sociale factoren:
Wonen
32.
33.
34.

35.
36.

Zorg
37.

38.
39.

Ouderen blijven langer thuis wonen i.p.v. naar een verpleeghuis/ bejaardenhuis te gaan
Ouderen zijn vaker het slachtoffer van brand
Technisch ondersteunende voorzieningen in huis maken het voor ouderen en hulpbehoevenden mogelijk om langer zelfstandig
en veilig te kunnen wonen. Bijvoorbeelde:
1. Sensoren, omgevingsbesturing en hierop aangesloten mechanica: ondersteunen van mobiliteits- en
levensstijlbeperkingen en snel ingrijpen bij onveilige situaties
2. Zorgprofessionals en mantelzorgers kunnen via technologie op afstand contact houden en een patiënt in de gaten
houden.
Verstedelijking: steeds meer mensen gaan in steden wonen
Veranderende woningbehoefte door veranderende huishoudenssamenstelling: alleenstaanden, ouderen, de (tijdelijke)
behoefte aan 2 of 3 woningen voor gezinnen met kinderen, waarvan van ouders scheiden.

In jeugdzorg en langdurige zorg toenemende aandacht voor vroegtijdige signalering van risicovolle situaties, en tijdige interventie
ter voorkoming van zwaardere ondersteuning en zorg; beweging van een focus op bestrijding van ziekte en intensieve
ondersteuning naar een focus op behoud van gezondheid en eigen kracht door aanpassing van leefstijl en preventie
Zorg en ondersteuning zal vaker dichtbij of aan huis verleend worden.
Zorgvraag neemt toe en verandert onder invloed van:
1. toenemende levensverwachting,
2. innovatie in de zorg,
3. vergrijzing
4. ouderen blijven langer thuis wonen > zwaardere zorg aan huis stijgt
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40.

5. veranderende wensen t.a.v. levenskwaliteit en keuzevrijheid (toename van mensen die hun leven ook op hogere leeftijd
graag voortzetten, zoals zij gewend zijn)
Extramuralisering van zorg en financiële scheiding van wonen & zorg beïnvloeden de locatie waar mensen zorg ontvangen.
Ouderen blijven langer thuis wonen i.p.v. naar een verpleeghuis/bejaardenhuis te gaan, waardoor juist ook de zwaardere zorg
aan huis stijgt.

Gezondheid, kwaliteit van leven
41.
Sociaaleconomische gezondheidsverschillen
42.
Een nieuwe kwaliteit van leven (onbetaalbare zorg / andere stijl van leven)
43.
Blijvend hoog aandeel bevolking met overgewicht (nu 48% in Nederland); geen toename
44.
Nieuwe en ergere ziektes (pandemieën, risico’s van genetisch manipuleren of printen van voedsel)
45.
Toenemende prevalentie ouderdomsziekten en chronische ziekten
46.
Aantal mensen met twee of meer aandoeningen (multimorbiditeit) zal toenemen
47.
Aantal mensen met beperkingen zal ongeveer gelijk blijven
Conflicten en verschillen
48.
Conflicten tussen generaties (eerlijker verdelen van lasten)
49.
Toename van (v)echtscheidingen
50.
Toename van de gevolgen van armoede en sociaaleconomische gezondheidsverschillen (in specifieke wijken in Friese
gemeentes)
51.
Toenemende culturele diversiteit (diversiteit allochtone bevolking neemt toe)
52.
Toename in culture diversiteit zien & verandering in herkomst van immigranten > diversiteit van de allochtone bevolking neemt
toe
53.
Blijvend grote economisch een gezondheidsverschillen in de samenleving
Migratie en vluchtelingen
54.
Maatschappelijke bezorgdheid en onrust rond opvang en huisvesting vluchtelingen  initiatieven tot buurtpreventie en
burgerwachten
Terreur
55.
Cyberterrorisme wordt volgens de FBI de grootste terroristische bedreiging
Wensen, verwachtingen en gedrag
56.
Toenemend gebruik sociale media > invloed op menselijk gedrag (anoniem uiten (on)tevredenheid; (on)tevredenheid delen
met grote groep mensen)
57.
Toename in internetgebruik en social media > steeds meer informatie wordt transparant en burgers worden steeds mondiger
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58.
59.
60.
61.

62.

> burgers weten elkaar makkelijker te vinden in online platforms en nieuwe communities. Deze online communities lijken ook
de offline contacten in buurten te versterken.
Digitale generatiekloof ‘digital natives’ versus ‘digital immigrants’(o.a. bij Politie)
Mensen verwachten producten op maat, zijn zich meer bewust van hun behoeftes en vaste structuren zijn minder leidend
(onder invloed van toenemend gebruik sociale media)
Mens wordt kritischer, minder gevoelig voor autoriteit, egocentrischer, extraverter en minder sociaal angstig
Afnemende afhankelijkheid van een standaard aanbod van voorzieningen; toenemende vraag naar een persoonlijke invulling
van wonen, welzijn, onderwijs en zorg. Deze persoonlijke invulling vraagt om flexibilisering van het aanbod, andere vormen van
interactie met burgers en een ander competentieprofiel van ambtenaren.
Aantal rokers zal blijven afnemen

Organisatie en participatie
63.
Bestaande machten en autoriteiten brokkelen af > mensen wensen meer eigen verantwoordelijkheid
64.
Zelforganiserend vermogen bewoners neemt toe (nemen het heft zelf vaker in handen, individueel of met elkaar, in kleine
sociale verbanden en in grote digitale fora; ontstaan van zorgcoöperaties, wetsartikelen over “the right to challenge”, “het recht
een eigen zorgplan te maken” en transformatie van traditionele voorzieningen naar algemene voorzieningen.
65.
Solidariteit verdwijnt: haves worden minder solidair met have nots (verschillen in inkomen, vermogen, huisvesting, opleiding,
arbeidsmarkt, sociale afkomst, levensverwachting, gezondheid). Ze weigeren de samenleving zo in te richten dat iedereen
kan deelnemen; dit heeft te maken met een veranderde solidariteitsgedachte (arm en rijk, laag en hoogopgeleid vormen
gescheiden werelden.
66.
Buurtparticipatie: burgerparticipatie (vrijwilligerswerk, buurtparticipatie, mantelzorg) meer voortkomt in gegoede buurten dan
in de buurten met de meest lage inkomens en met een hoge mate aan etnische diversiteit

Technologische factoren:
Algemeen
1.
Techniek speelt een steeds grotere rol in onze maatschappij
2.
Cyberterrorisme wordt volgens de FBI de grootste terroristische bedreiging
3.
Machines/robots krijgen steeds meer macht /dominantie over de mens (digitalisering, robotisering)
4.
Digitale technologie wordt steeds slimmer en kleiner (miniaturisering)
5.
SMART technologie, internet of things
6.
Sensortechnologie
7.
Kans op singulariteit: samensmelten van mens en machine: de digitale mens (jaren 2030/40)
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Werk
8.
9.
10.
11.

Rol techniek in arbeidsproces neemt toe (digitalisering, robotisering, tijd- en plaatsonafhankelijk werken)
Met name banen in het middensegment worden vervangen door technologische toepassingen
Robotica op tekorten om arbeidsmarkt op te vangen
De techniek helpt ook bij het plaats- en tijdonafhankelijk werken (zoals thuis)

Zorg en wonen
12.
Mensen kunnen langer leven met ziekte (betere vroegopsporing en betere behandeling)
13.
Rol techniek in wonen en zorg neemt toe (ouderen en hulpbehoevenden)
14.
Rol techniek in wonen (levensloopbestendige woningen met allerlei sensoren en gemakken)
15.
Technisch ondersteunende voorzieningen in huis maken het voor ouderen en hulpbehoevenden mogelijk om langer zelfstandig
en veilig te kunnen wonen. Bijvoorbeeld:
1. Sensoren, omgevingsbesturing en hierop aangesloten mechanica: ondersteunen van mobiliteits- en levensstijlbeperkingen
en snel ingrijpen bij onveilige situaties
2. Zorgprofessionals en mantelzorgers kunnen via technologie op afstand contact houden en een patiënt in de gaten houden
Veiligheid
16.
Brandweerdrones
17.
Big Data (o.a. voorspellen van branden)

Ecologische factoren:
Algemeen
18.
Leefbaarheid onder druk
19.
Toenemend bewustzijn duurzaamheid en aandacht voor kwaliteit van leefomgeving > prettige groene, veilige en leefbare
woonomgeving > sociale cohesie, zelfredzaamheid ouderen, zorg voor elkaar
20.
Gemeentes besteden steeds meer aandacht aan groen en duurzaamheid, leefomgeving, voeding en bewegen o.a. ten behoeve
van lagere CO2 uitstoot, betere preventie van ziekte, hoger ervaren welbevinden
Klimaat
21.
Klimaat onder druk, klimaat verandert (gevolgen gaan sluipend en zijn pas over tientallen jaren goed zichtbaar)
1. Hittegolven
2. Wateroverlast (zeeniveau, rivierniveau en neerslag)
3. Stormen
22.
Impact van vleesproductie op het klimaat is groot; bijna 70% van de landbouwgrond wordt gebruikt om vee op te laten grazen.
Vooral koeien vormen een aanslag op het klimaat
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Hulpbronnen
23.
Schaarste van energie
24.
Schaarste van voedsel en water
25.
Voorraad schoon zoet water onder druk

Politieke factoren:
Bestuur
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Afnemend monopolie overheid op publieke zaken
Minder overheidsgrip op maatschappelijke sectoren
Verder terugtrekkende overheid
Toename hoeveelheid gecentraliseerde taken
Overheidsinstellingen worden steeds minder systeem- en regel gestuurd waren en steeds meer klant- en vraag gestuurd, d.w.z.
flexibilisering van het aanbod, andere vormen van interactie met burgers en een ander competentieprofiel van ambtenaren
Afnemend monopolie overheid op publieke zaken; zelforganiserend vermogen bewoners neemt toe (nemen het heft zelf vaker
in handen, individueel of met elkaar, in kleine sociale verbanden en in grote digitale fora; ontstaan van zorgcoöperaties,
wetsartikelen over “the right to challenge”, “het recht een eigen zorgplan te maken” en transformatie van traditionele
voorzieningen naar algemene voorzieningen.
Bestaande machten en autoriteiten brokkelen af >werknemers zijn minder gebaat bij een dicterende leidinggevende en wensen
meer eigen verantwoordelijkheid. Bij een aantal organisaties wordt de laatste jaren daarom geëxperimenteerd met
zelforganiserende teams.
Onzeker of en welke Friese gemeenten de Jeugdgezondheidszorgin eigen beheer gaan uitoefenen
De landelijke overheid stimuleert gemeenten zoveel mogelijk om samen te werken, dan wel te fuseren
Toenemende decentralisatie van taken >noodzaak voor gemeenten om regionaal samen te gaan werken neemt toe. Dit betreft
zowel de samenwerking met andere gemeenten als de lokale integrale samenwerking in gemeenten zelf met bijv. zorginstellingen
maar ook de samenwerking met burgers en burgerinitiatieven.

Politiek
11.
Samenleving wordt liberaler/rechtser
12.
Toename in internetgebruik en social media > steeds meer informatie wordt transparant en burgers worden steeds mondiger >
politiek wordt steeds interactiever wordt en er vindt meer controle op besluitvorming plaats. Factchecking is inmiddels gewoon
geworden tijdens verkiezingsdebatten. En mediahypes kunnen de politieke agenda beïnvloeden. Ook burgers weten elkaar
makkelijker te vinden in online platforms en nieuwe communities. Deze online communities lijken ook de of line contacten in
buurten te versterken.
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Internationaal / geopolitiek
13.
Conflicten in met name het Midden-Oosten en Afrika, mogelijk leidend tot blijvende/nieuwe vluchtelingenstromen
14.
Toenemende uitwassen kapitalisme
15.
(financiële) consequenties van de BREXIT voor de Europese Unie én voor Nederland
16.
Mondiale macht verschuift van west naar oost
17.
Multinationals krijgen steeds meer macht dan politiek
Wetten en regels
18.
Nieuwe Omgevingswet voor Veiligheidsregio
19.
Wet Veiligheidsrisico’s sinds 2010
20.
Wet Publieke Gezondheidszorg sinds 2008
21.
Wet Gemeenschappelijke Regelingen
22.
Wet Markt en Overheid
23.
Wet bescherming persoonsgegevens
24.
Gemeentewet
25.
Besluit begroten en verantwoorden (naar aanleiding van de Gemeentewet)
26.
Afhankelijkheid van landelijke besluitvorming; GGD is onderdeel onderhandelingen kabinetsformatie; uitkomst onzeker
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Bijlage 3. Drijvende krachten
Culturele diversiteit / meerdeling (meer dan tweedeling)

Multimorbiditeit en toename welvaartsziektes

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

7.
8.

Vergrijzing
Mensen vragen maatwerk
Solidariteit verdwijnt
Toename culturele diversiteit
Groeiende ongelijkheid tussen rijk en arm
Toename gevolgen armoede en sociaaleconomische gezond
heidsverschillen
Kwetsbare mensen kunnen de snelle/digitale wereld niet
bijbenen (deels ook voor ouderen)
Groeiende ongelijkheid in maatschappij

Culturele diversiteit / solidariteit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nieuwe democratie > andere vorm van bestuur
Bestaande machten brokkelen af
Tweedeling in maatschappij: kennis, gezondheid, financieel
Overheid steeds meer klant- en vraaggestuurd
Zelforganiserend vermogen bewoners neemt toe
Buurtparticipatie
Toenemende culturele diversiteit
Participatie-samenleving
(her)ontwikkeling van lokale zorg voor elkaar
JG in eigen beheer bij (sommige) gemeenten
Nieuwe generaties met nieuwe kennis en vaardigheden (ICT,
flexibel, …)
Publiek-private samenwerking; iedereen is hulpverlener
Veranderende huishoudenssamenstelling

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

(Welvaarts)ziekten
Toename zorgkosten
Dalende inkomsten
Consuminderen
Verschuiving van bestrijding van ziekte naar behoud van
gezondheid
Nieuwe en ergere ziektes
Multimorbiditeit
Overgewicht
Krapte diverse specialisten
Vaccinaties d.m.v. pleisters
Vroegsignalering en –alarmering van ziekte, brand, enz.
Toenemende levensverwachting
Techniek in zorg en wonen neemt toe
Verdwijnen van privacy
Steeds vaker nieuwe ziektes door mobiliteit, klimaat,
technologie

Klimaatsverandering

16.
17.
18.
19.
20.
12.
21.
13.
22.
23.
Demografische verandering en de rol van de overheid daarin
24.
25.
1.
Minder rokers
26.
2.
Verstedelijking
27.
3.
Vergrijzing
28.
4.
Extramuralisering van zorg; ouderen blijven langer thuis wonen 29.
5.
Toename sociale media
30.
6.
Gebruik van drones voor gevaarlijke acties
31.
7.
Vroegtijdige signalering op diverse niveaus; scenarioplanning 32.
tot individumonopolie
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Klimaat onder druk
Klimaat: zeespiegel, dierziekten
Initiatieven tot burgerwachten
Cyberterrorisme wordt grootste bedreiging
Geen BRW door technologie
Meer tweedeling op wereldniveau > meer immigratie
Claytronics
Wereldoorlog
Bewonersaantallen steden nemen toe
Conflicten vluchtelingen
Nieuwe en enge ziektes
Toenemende conflicten wereld > vluchtelingen
Klimaatveranderingen
Meer aandacht voor duurzaamheid
Pandemieën
Sterke overlevingsdrang (ontwikkeling van groene woestijnen)
Schaarste drinkwater
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Demografische veranderingen en de rol van de overheid daarin

Technologische mogelijkheden nemen toe

33.
34.

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

35.
36.
37.
38.
traal
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Toenemende decentralisatie van taken
Solidariteit komt onder druk te staan > stijgende kosten
premies
Regie naar burger en bedrijf (overheid op afstand)
Terugtrekkende overheid
Minder overheidsgrip op maatschappelijke sectoren
Terugkomst van centrale regelingen maar uitvoering decen-

Mensen worden kritischer, minder gevoelig voor autoriteit
Kritischer inwoners/burgers
74.
Toename vraag persoonlijke zorg
75.
Langer leven
76.
Mensen wonen langer zelf thuis
77.
Bevolkingskrimp > minder voorzieningen
78.
(Technologische/digitale) hulpmiddelen om eigen gezondheid 79.
te monitoren
80.
Zelforganiserend vermogen bewoners
81.
Buurtparticipatie
82.
Technisch ondersteunende voorzieningen
83.
We worden gezonder en zieker (door langer leven; kanker is/ 84.
wordt chronische ziekte)
85.
Ouderen vaker slachtoffer (o.a. brand)
Gemeenten worstelen met burgerparticipatie economisch
86.
belang versus welzijn/geluk
87.
Centralisatie leidt tot decentrale initiatieven (buurtzorg)
88.
Van standaard aanbod naar persoonlijke invulling
89.
Vaste structuren steeds minder leidend
90.
“de burger” praat terug, ons gezag is/wordt kleiner
91.
Klimaat verandert
92.
Klimaat: GGD, Brandweer, crisissen
Afhankelijkheid ICT en kans op verstoringen

Machtsverschuiving
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Mondiale macht west > oost (vreedzaam?)
Bestaande machten/autoriteiten nemen af
Groeiende wereldbevolking
Minder overheidsgrip
Diversiteit bevolking (multi-culti)
Veel stress over “de wereld” > toename angst en depressie
Groeiende ongelijkheid rijk en arm
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Big data
Cyberdata
Cyberterrorisme
Verstoring digitale systemen (nieuwe oorlogsvoering)
Nieuwe energiebronnen
Kwetsbaarheid ICT
Afhankelijkheid van ICT
Groeiende rol technologie > afhankelijkheid, kracht of
kwetsbaarheid?
Digitale generatiekloof
Rol techniek in zorg en wonen
Informatie transparanter
Digitale technologie wordt steeds kleiner
Digitale mens
Thuis werken is over hoogtepunt heen
Technologische ontwikkelingen in zorg en veiligheid
Groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk
Krimp platteland: hoe kwetsbare burger (digibeet) bereiken?
Techniek in wonen
Decentralisatie overheidstaken
Inwoners mondiger richting overheid, bv. leefomgeving moet
gezond zijn
Smart technology
Sensor technology
Zelforganiserend vermogen bewoners neemt toe
Langer zelfstandig en veilig (thuis) wonen
Internet of things
Techniek speelt steeds grotere rol
Techniek in wonen
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Bijlage 4. Kansen en bedreigingen van elk scenario
Scenario 1 – De Machine

Scenario 2 – Het Bedrijf

Kansen:
1. Veiligheidsregio meer preventie i.p.v. repressie (7)
2. Alert en slagvaardig optreden (7)
3. Veiligheidsregio als adviseur van de overheid (7)
4. “Lezen” van big data voor advies (4)
5. Gedragsverandering makkelijker te bewerkstelligen (straffen en
belonen) (3)
6. Meer eenduidigheid in beleid GGD/Veiligheidsregio/Brandweer
(1)

Kansen:
1. Wat we doen sluit beter aan bij de markt (10)
2. Minder bureaucratie (7)
3. Meer innovatie (5)
4. Markt lost onze vraagstukken op (4)
5. Ambtenaar 6.0 (3)
6. Ziektes uitbannen (massa) (2)
7. Er ontstaat concurrentie (particuliere bedrijven/andere
instellingen) (2)
8. Iedereen is een ZZP’er (1)
Bedreigingen:
9. Verkoop kennis (1)
1. Friese burger is niet onze klant, de regering wordt onze klant (6) 10. Alleen preventieve inzet als kans op slagen groot is (1)
2. Minder innovatie (beperkte greep vanuit overheid die hierop 11. Markt neemt taken over (andere schaal) (1)
focust) (3)
12. Analyseren gezondheid bieden direct oplossing (bijvoorbeeld
3. Alles komt met veiligheidsinstructies (of gezondheid) (1)
sportschool van de Veiligheidsregio) (1)
4. Minder maatwerk: focus naar groter doel > NL en gehele
samenleving (1)
Bedreigingen:
1. Alles draait om geld (2); we doen alleen wat geld oplevert (6)
> (8)
2. Hulpverlening tegen betaling, alleen voor de rijken (3)
3. Verkoop van gegevens (2) + (1) > (3)
4. Geen netwerkorganisatie meer (2)
5. Vaccinatiegraad daalt (1)
6. Corruptie komt dichtbij (1)
7. Brandonveilig leven > meer werk = meer winst (1)
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Scenario 4 – Het Instituut

Scenario 3 – De Gemeenschap

Kansen:
8. Kennis bundelen door slim gebruik technologie (9)
9. Monitoren gezondheid met big data (8)
10. Technologie ondersteunt preventie (7)
11. Gelijke start en mogelijkheden voor iedereen (5)
12. Voldoende vrijwilligers brandweer (4)
13. (Vroeg)tijdige alarmering (2)
14. Beïnvloeding via nudging (1)
15. Toename preventie via repressie (1)
16. Voldoende artsen (1)
17. Meer maatwerk d.m.v. gebruik technologie (1)

Kansen:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bedreigingen:
1. Censuur op informatie die negatief stimuleert (8)
2. Wij weten weer wat goed voor u is (7)
3. Verveling (4)
4. Alles regelen (3)
5. Tempo omlaag, paarse krokodil (1)

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Onderdeel zijn van de lokale communities (8)
Veiligheidsregio meer netwerkpartner (6)
Leren van elkaar > verbeteren (4)
Vroegtijdig signaleren (4)
Iedereen is hulpverlener (4)
Dialoog met burger (4)
Maatwerk per gebied (3)
GGD over naar preventie (2)
Regionaal inzicht door data (BI/big data) (2)
Kennis verzamelen en digitaal beschikbaar voor velen!
Delen. (2)
We zijn generalisten (1)
Accounthouder veiligheidsregio in de wijk (1)
De wijk bepaalt i.p.v. bestuur (1)
De gezondheid van mensen wordt beter (1)
Meer multidisciplinair oplossen (1)
Veiligheidsregio brengt kennis (kennisregisseur), via
techniek ontsluiten (1)

Bedreigingen:
1.
Afbraak van specialistische kennis (7)
2.
Onbeheersbaar (4)
3.
Bureaucratie (3)
4.
Voordelen regionalisatie verdwijnen (3)
5.
Wonen en werken in je wijk (1)

40

Zo speelt Veiligheidsregio Fryslân in op de toekomst

Bijlage 5. Kansen en bedreigingen van alle scenario’s tezamen
Wenselijke implicaties
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.

De gezondheid van mensen wordt beter (1)
Meer multidisciplinair oplossen (1)
Veiligheidsregio brengt kennis (kennisregisseur), via techniek
ontsluiten (1)
Beïnvloeding via nudging (1)
Toename preventie via repressie (1)
Voldoende artsen (1)
Meer maatwerk d.m.v. gebruik technologie (1)

Wat we doen sluit beter aan bij de markt (10)
Kennis bundelen door slim gebruik technologie (9)
Monitoren gezondheid met big data (8)
47.
Onderdeel zijn van de lokale communities (8)
48.
Minder bureaucratie (7)
49.
Veiligheidsregio meer preventie i.p.v. repressie (7)
50.
Alert en slagvaardig optreden (7)
Veiligheidsregio als adviseur van de overheid (7)
Onwenselijke implicaties
Technologie ondersteunt preventie (7)
Veiligheidsregio is meer netwerkpartner (6)
51.
Censuur op informatie die negatief stimuleert (8)
Meer innovatie (5)
52.
Alles draait om geld (2); we doen alleen wat geld oplevert (4) >
Gelijke start en mogelijkheden voor iedereen (5)
(8)
“Lezen” van big data voor advies (4)
53.
Wij weten weer wat goed voor u is (7)
Markt lost onze vraagstukken op (4)
54.
Afbraak van specialistische kennis (7)
Leren van elkaar > verbeteren (4)
55.
Friese burger is niet onze klant, de regering wordt onze klant
Vroegtijdig signaleren (4)
(6)
Iedereen is hulpverlener (4)
56.
Onbeheersbaar (4)
Dialoog met burger (4)
57.
Verveling (4)
Voldoende vrijwilligers brandweer (4)
58.
Bureaucratie (3)
Ambtenaar 6.0 (3)
59.
Voordelen regionalisatie verdwijnen (3)
Gedragsverandering makkelijker te bewerkstelligen (straffen en 60.
Alles regelen (3)
belonen) (3)
61.
Minder innovatie (beperkte greep vanuit overheid die hierop
Maatwerk per gebied (3)
focust) (3)
GGD over naar preventie (2)
62.
Verkoop gegevens (2) + (1) > (3)
Regionaal inzicht door data (BI/big data) (2)
63.
Hulpverlening tegen betaling, alleen voor de rijken (3)
Kennis verzamelen & digitaal beschikbaar voor velen! Delen (2) 64.
Geen netwerkorganisatie meer (2)
Ziektes uitbannen (massa) (2)
65.
Alles komt met veiligheidsinstructies (of gezondheid) (1)
Er ontstaat concurrentie (particuliere bedrijven/andere instel 66.
Minder maatwerk: focus naar groter doel > NL en gehele
lingen) (2)
samenleving (1)
(Vroeg)tijdige alarmering (2)
67.
Brandonveilig leven > meer werk = meer winst (1)
Meer eenduidigheid in beleid GGD/ Veiligheidsregio/ BRW (1) 68.
Vaccinatiegraad daalt (1)
Iedereen is een zzp’er (1)
69.
Corruptie komt dichtbij (1)
Verkoop kennis (1)
70.
Wonen en werken in je wijk (1)
Alleen preventieve inzet als kans op slagen groot is (1)
Markt neemt taken over (andere schaal) (1)
Analyseren gezondheid bieden direct oplossing (bv sportschool
van de Veiligheidsregio) (1)
Tempo omlaag, ‘paarse krokodil’ (=overdreven en klantonvrien
delijke bureaucratie en regelzucht) (1)
We zijn generalisten (1)
Accounthouder veiligheidsregio in de wijk (1)
De wijk bepaalt i.p.v. bestuur (1)
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Bijlage 6. Overzicht beleidsopties
Ontwikkelen van de organisatie

Innoveren samen met de markt

Ontwikkelen samenredzaamheid

1. Interne competenties
2. Hoe neem je alle collega’s/ medewerkers
mee in veranderingen? Hoe daag je ze uit om
mee te doen? leren van elkaar; leiderschap.
3. Selectiebeleid
4. Functiehuis wijzigen
5. Bereidheid ambassadeur voor “iedereen
hulpverlener” opnemen in vacaturetekst
6. Randvoorwaarden organiseren “elkaar
ontmoeten”
7. Opleidingen
8. Competenties m.b.t. technologie
aanbieden
9. Kennis delen t.b.v. gelijke startpositie
10. Efficiënt kennis delen, intern en extern
11. Combinaties beheersmatige/ repressieve
functies
12. Data veranderen en ontsluiten
13. Ontwikkeling van personeel > in systemen
werkhouders > continu personeel aannemen

1. Denktank voorzitten bedrijfsleven t.b.v.
innovatie gezondheid en veiligheid
2. Investeren in marktverkenning
3. Extern preventieve taken
4. Onderzoek markt taken
5. Marktgericht stimuleren op innovatie

1. Alle medewerkers ambassadeur voor
‘iedereen hulpverlener’
2. Respecteer je inwoners (privacy;
luisteren)
3. Dichter bij ‘de burger’ gaan staan
4. Verhogen verantwoordelijkheid burger
5. Basiscursus hulpverlening aanbieden aan
burgers vanuit VRF
6. Andere hulpverleners ‘toelaten’
7. Technologie gebruiken om
zelfredzaamheid te stimuleren/
ondersteunen

Besluitvormingsproces hervormen
14. Dialoog met burger expliciet opnemen in
beleid en werkproces
15. Meer op vertrouwen en
verantwoordelijkheid sturen
16. Snelle besluitvorming, minder
bureaucratie, meer eigenaarschap bij prof
17. Andere vorm besluitvorming
18. Vrije keuze middelen en
beslissingsbevoegdheid personeel
19. Tijd/capaciteit/geld beschikbaar

Publiek Privaat Samenwerken
6. Meer publiek-private-samenwerking
7. Samenwerken met de markt
8. Relaties aangaan; netwerkpartners
9. Intensievere samenwerking;
samenwerkingspartners
Wijk-, doel- en/of themagericht werken
1. Maatwerk per gebied/dorp
2. Aandacht richten op wijkniveau
3. Ambassadeur in je eigen wijk
4. Locatiespecifiek preventiewerk bieden
5. Wonen en werken in je wijk
6. Accounthouders per wijk benoemen
7.Decentraal werken en organiseren

Investeren in en gebruiken van nieuwe
technologie
1. Investeren in technologische
ontwikkelingen
2. Technologie inzetten voor
gedragsverandering
3. Meer nudging (2x)
4. Informatie beveiligen
Inzetten big data
1. Big data gebruiken voor preventie
2. Proactief voorlichting geven
3. Meer gebruik maken van big data
4. Verder ontwikkelen big data: scholing;
nadenken over informatiebehoefte en inzet.
Doel: signaleren en anticiperen
5. Meer samenwerken GGD, BRW.
Bijvoorbeeld bij big data en beleid
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Bijlage 7. Beleidsopties en hoe sterk ze op de scenario’s anticiperen

Fit met scenario 1

Fit met scenario 2

Fit met scenario 3

Fit met scenario 4

Wijk, doel-, en/of themagericht werken

Crisisbeheersing: -Brandweer: GGD: -Bedrijfsvoering: : +
TOTAAL: -/--

Crisisbeheersing: 0
Brandweer: -GGD: -Bedrijfsvoering: TOTAAL: -/--

Crisisbeheersing: ++
Brandweer: ++
GGD: ++
Bedrijfsvoering: ++
TOTAAL: ++

Crisisbeheersing: +
Brandweer: ++
GGD: +
Bedrijfsvoering: +
TOTAAL: +

Besluitvormings-proces hervormen

Crisisbeheersing: -Brandweer: GGD: -Bedrijfsvoering: TOTAAL: -/--

Crisisbeheersing: +
Brandweer: -GGD: +
Bedrijfsvoering: -TOTAAL: +/-

Crisisbeheersing: ++
Brandweer: ++
GGD: ++
Bedrijfsvoering: ++
TOTAAL: ++

Crisisbeheersing: -Brandweer: +
GGD: Bedrijfsvoering: 0
TOTAAL: 0

Inzetten Big Data

Crisisbeheersing: ++
Brandweer: ++
GGD: ++
Bedrijfsvoering: ++
TOTAAL: ++

Crisisbeheersing: ++
Brandweer: ++
GGD: ++
Bedrijfsvoering: ++
TOTAAL: ++

Crisisbeheersing: +
Brandweer: 0
GGD: ++
Bedrijfsvoering: +
TOTAAL: +

Crisisbeheersing: ++
Brandweer: GGD: ++
Bedrijfsvoering: +
TOTAAL: +

Ontwikkelen zelfredzaamheid

Crisisbeheersing: -Brandweer: GGD: -Bedrijfsvoering: -TOTAAL: --

Crisisbeheersing: Brandweer: -GGD: -Bedrijfsvoering: TOTAAL: -/--

Crisisbeheersing: ++
Brandweer: ++
GGD: ++
Bedrijfsvoering: +
TOTAAL: ++

Crisisbeheersing: 0
Brandweer: +
GGD: +
Bedrijfsvoering: +
TOTAAL: 0

Publiek Privaat samenwerken

Crisisbeheersing: Brandweer: GGD: -Bedrijfsvoering: -TOTAAL: -/--

Crisisbeheersing: Brandweer: -GGD: -Bedrijfsvoering: 0
TOTAAL: -

Crisisbeheersing: ++
Brandweer: ++
GGD: ++
Bedrijfsvoering: ++
TOTAAL: ++

Crisisbeheersing: 0
Brandweer: GGD: 0
Bedrijfsvoering: TOTAAL: 0/-

Investeren in en
gebruiken van nieuwe
technologie

Crisisbeheersing: ++
Brandweer: ++
GGD: ++
Bedrijfsvoering: ++
TOTAAL: ++

Crisisbeheersing: ++
Brandweer: ++
GGD: ++
Bedrijfsvoering: ++
TOTAAL: ++

Crisisbeheersing: +
Brandweer: 0
GGD: +
Bedrijfsvoering: 0
TOTAAL: +/0

Crisisbeheersing: +
Brandweer: 0
GGD: +
Bedrijfsvoering: TOTAAL: +/0

Ontwikkelen van de
organisatie (betreft
met name HRM)

Crisisbeheersing: Brandweer: +
GGD: Bedrijfsvoering: ++
TOTAAL: nvt*

Crisisbeheersing: +
Brandweer: -GGD: ++
Bedrijfsvoering: -TOTAAL: nvt*

Crisisbeheersing: +
Brandweer: ++
GGD: +
Bedrijfsvoering: +
TOTAAL: nvt*

Crisisbeheersing: Brandweer: +
GGD: Bedrijfsvoering: ++
TOTAAL: nvt*
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Bijlage 8. Beleidsopties naar urgentie, geschiktheid, acceptatie en haalbaarheid

Urgentie

Geschiktheid
(suitability)

Acceptatiegraad
(acceptability)

Haalbaarheid
(feasibility)

Wijk, doel-, en/of themagericht werken

Crisisbeheersing: +
Brandweer: +
GGD: ++
Bedrijfsvoering: -

Crisisbeheersing: ++
Brandweer: ++
GGD: ++
Bedrijfsvoering: -

Crisisbeheersing: ++
Brandweer: ++
GGD: ++
Bedrijfsvoering: 0

Crisisbeheersing: +
Brandweer: +
GGD: +
Bedrijfsvoering: 0

Besluitvormingsproces hervormen

Crisisbeheersing: ++
Brandweer: ++
GGD: +
Bedrijfsvoering: +

Crisisbeheersing: ++
Brandweer: 0
GGD: +
Bedrijfsvoering: -

Crisisbeheersing: +
Brandweer: GGD: 0
Bedrijfsvoering: +

Crisisbeheersing: +
Brandweer: GGD: +
Bedrijfsvoering: ++

Inzetten Big Data

Crisisbeheersing: 0
Brandweer: +
GGD: ++
Bedrijfsvoering: ++

Crisisbeheersing: +
Brandweer: +
GGD: ++
Bedrijfsvoering: ++

Crisisbeheersing: +
Brandweer: -GGD: +
Bedrijfsvoering: +

Crisisbeheersing: 0
Brandweer: 0
GGD: +
Bedrijfsvoering: +

Ontwikkelen zelfredzaamheid

Crisisbeheersing: ++
Brandweer: ++
GGD: 0
Bedrijfsvoering: +

Crisisbeheersing: ++
Brandweer: +
GGD: 0
Bedrijfsvoering: +

Crisisbeheersing: 0
Brandweer: +
GGD: 0
Bedrijfsvoering: 0

Crisisbeheersing: +
Brandweer: 0
GGD: 0
Bedrijfsvoering: +

Publiek Privaat samenwerken

Crisisbeheersing: ++
Brandweer: +
GGD: +/0
Bedrijfsvoering: ++

Crisisbeheersing: ++
Brandweer: ++
GGD: ++
Bedrijfsvoering: ++

Crisisbeheersing: ++
Brandweer: ++
GGD: ++
Bedrijfsvoering: ++

Crisisbeheersing: +
Brandweer: +
GGD: +
Bedrijfsvoering: ++

Investeren in en gebruiken
van nieuwe technologie

Crisisbeheersing: 0
Brandweer: +
GGD: ++
Bedrijfsvoering: ++

Crisisbeheersing: +
Brandweer: +
GGD: 0
Bedrijfsvoering: ++

Crisisbeheersing: +
Brandweer: +
GGD: +
Bedrijfsvoering: +

Crisisbeheersing: 0
Brandweer: +
GGD: 0
Bedrijfsvoering: +

Ontwikkelen van de organisatie (betreft met name HRM)

Crisisbeheersing: ++
Brandweer: ++
GGD: Bedrijfsvoering: ++

Crisisbeheersing: +
Brandweer: +
GGD: 0
Bedrijfsvoering: ++

Crisisbeheersing: +
Brandweer: 0
GGD: 0
Bedrijfsvoering: +

Crisisbeheersing: +
Brandweer: +
GGD: 0
Bedrijfsvoering: +

Innoveren samen met de
markt

Crisisbeheersing: 0
Brandweer: ++
GGD: +
Bedrijfsvoering: ++

Crisisbeheersing: +
Brandweer: +
GGD: +
Bedrijfsvoering: +

Crisisbeheersing: +
Brandweer: +
GGD: +
Bedrijfsvoering: -

Crisisbeheersing: +
Brandweer: ++
GGD: 0
Bedrijfsvoering: +
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