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1
1.1

Koers Inspectie JenV 2018-2020

De Inspectie Justitie en Veiligheid bestaat vijf jaar. In deze periode is het
toezichtveld van de Inspectie uitgegroeid tot het hele domein van justitie en
veiligheid. Niet alleen de Inspectie als organisatie is volop in beweging. Het
departementsbrede programma ‘JenV Verandert’ en kabinetsstandpunten over
toezicht, zoals de ‘Aanwijzingen inzake Rijksinspecties’, vragen om helderheid over
de positie van toezichthouders. Ook incidenten met veel maatschappelijke impact
wakkeren het publieke debat aan over de betekenis en rol van toezicht.
Het vijfjarig bestaan is een mooie mijlpaal om terug en vooral vooruit te kijken en
na te denken over de koers voor de komende jaren. In dialoog met haar
stakeholders heeft de Inspectie die koers voor de komende jaren bepaald.

De koers van de Inspectie JenV kent vier hoofdlijnen:
1. De Inspectie bevordert het lerend vermogen van de organisaties waar
zij toezicht op houdt.
2. De Inspectie richt haar toezicht meer op het functioneren van ketens en
netwerken, met als uitgangspunt de maatschappelijke opgaven van
JenV.
3. De Inspectie stelt periodieke beelden op over het functioneren van de
uitvoering.
4. De Inspectie heeft een vanzelfsprekende rol bij het onderzoeken van
incidenten binnen het terrein van JenV.

Een belangrijke voorwaarde voor het goed invullen van deze koers is dat de
Inspectie in verbinding staat met beleid en uitvoering (haar ondertoezichtstaanden).
De Inspectie gaat werken en communiceren op een manier die openheid en
gezamenlijke ontwikkeling bevordert, en verwacht dit ook van haar omgeving.
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De Inspectie levert de komende jaren periodiek een beeld op over het functioneren
van de uitvoering in de verschillende toezichtsgebieden. De Inspectie legt meer
focus op het functioneren van stelsels, ketens en netwerken, in aanvulling op het
organisatiegerichte toezicht. Zij brengt de prestaties, de belangrijkste
randvoorwaarden en de risico’s voor de kwaliteit van de taakuitvoering in beeld.
Als de Inspectie tekortkomingen of risico’s signaleert, gaat zij in toenemende mate
op zoek naar de achterliggende redenen. Zij betrekt hier zo nodig ook
randvoorwaarden als ICT en bedrijfsvoering bij. Waar ligt het aan? De Inspectie
blijft zich in dit kader de komende jaren ook richten op het bevorderen van het
lerend vermogen. Zo zal zij vaker vervolgonderzoek doen naar aanleiding van
eerdere aanbevelingen: Leert men van incidenten en van de rapporten? En zo nee,
waarom niet? Ook investeert de Inspectie in het stimuleren van de ontwikkeling van
kwaliteitssystemen in de uitvoering. Waar de ondertoezichtstaanden laten zien zelf
‘in control’ te zijn, past de Inspectie de intensiteit van haar toezicht aan.
Voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing is een belangrijke rol weggelegd voor
de 25 veiligheidsregio’s. De Inspectie brengt met haar toezicht in beeld of ‘het
stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing’ werkt. De Inspectie beoordeelt
niet alleen de kwaliteit van de taakuitvoering door de verschillende organisaties,
maar geeft ook aan of het voor de uitvoering wel mogelijk is om aan de
verwachtingen te voldoen.
Wat het toezicht op de crisisbeheersing en rampenbestrijding betreft zet de
Inspectie haar werkwijze voort door periodiek de kwaliteit van de taakuitvoering van
de multidisciplinaire rampenbestrijding in beeld te brengen. De Inspectie gaat
hiervoor structureel informatie verzamelen over de uitvoering van de taken door
zowel de veiligheidsregio’s als de organisaties op nationaal niveau. Daarbij
stimuleert zij de ontwikkeling van kwalitatieve normen die inzicht geven in het
presterend vermogen.
In dit toetsingskader zet de Inspectie de in 2016 ingezette lijn voort, om op een
meer kwalitatieve manier naar de multidisciplinaire taakuitvoering van de
veiligheidsregio’s te kijken.

1.2

Uitgangspunten

Belangrijke uitgangspunten bij het opstellen van dit toetsingskader zijn:
1. Toezicht wordt gehouden vanuit verbinding waarbij de veiligheidsregio zelf moet
aantonen/laten zien dat zij aan de gestelde normen/eisen voldoet. Door
verbinding met de regio’s weet de Inspectie of de regio’s de goede dingen doen
en in welke mate. De regio’s worden door de Inspectie uitgenodigd om steeds te
vertellen wat ze doen, waarom ze doen wat ze doen en hoe dat geduid moet
worden.
2. Er wordt toezicht gehouden vanuit het grotere belang om de crisisorganisaties
van de regio’s te helpen verbeteren en te ontwikkelen. De Inspectie onderzoekt
en monitort dus vooral om de crisisorganisatie te verbeteren. Daarbij is er
ruimte voor de eigen context van de regio.
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3. Bij incidenten en crisis gaat het niet alleen om de meer ‘traditionele’ crises zoals
branden en vrijkomen van gevaarlijke stoffen maar ook om de rol van de
veiligheidsregio’s bij crises in de functionele ketens en het sociale domein.
4. Het toezicht is gericht op de kwaliteit van de taakuitvoering waarin de huidige
wet- en regelgeving wordt meegenomen1.

1.3

Zicht op operationele prestaties

De Inspectie wil meer zicht krijgen op de operationele prestaties van de
veiligheidsregio, en dit niet langer alleen baseren op de prestaties bij de jaarlijkse
systeemtest. Hiervoor is het nodig om meer informatie over zowel oefeningen als
(GRIP-)incidenten te krijgen. De Inspectie vindt het daarbij van belang om zowel op
organisatie-, team- en functieniveau zicht te krijgen op de prestaties. Daarbij gaat
de Inspectie uit van de huidige wetgeving, waarin het jaarlijks integraal beproeven
van alle onderdelen van de hoofdstructuur is vastgelegd. Zo wordt vastgesteld in
hoeverre (de verschillende onderdelen van) de hoofdstructuur en de bijbehorende
diensten in staat is (zijn) om adequaat informatie te delen en activiteiten op elkaar
af te stemmen. Om meer zicht te krijgen op de prestaties van de veiligheidsregio wil
de Inspectie dat de veiligheidsregio’s jaarlijks laten zien hoe zij op basis van alle
inzetten zowel bij oefeningen als bij GRIP-incidenten op functionaris, team en
organisatie niveau presteren.

1.4

De regio-inspecteur

De Inspectie zet de regio-inspecteurs meer structureel in om de verbinding met de
veiligheidsregio te optimaliseren. Per veiligheidsregio zijn twee regio-inspecteurs
actief die jaarlijks op basis van gesprekken en data een beeld vormen over de
veiligheidsregio. De regio-inspecteur onderhoudt de contacten met de
veiligheidsregio en zorgt ervoor dat relevante informatie tussen veiligheidsregio en
Inspectie wordt gedeeld. De regio-inspecteur is op de hoogte van de strategische,
tactische koers en operationele uitwerking hiervan. De regio-inspecteur signaleert
wanneer risico’s voor de taakuitvoering en/of de opvolging van de wettelijke eisen
ontstaat.

1

Het gaat daarbij onder andere om de Wet veiligheidsregio’s en het besluit veiligheidsregio’s.
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2
De Inspectie benadert de Staat van de Rampenbestrijding 2019 meer kwalitatief en
stelt daarbij burgers en bedrijven centraal. Hiervoor zijn vier processen in het
toetsingskader uitgewerkt.
Risicobeheersing
Het gaat hierbij om het zicht op de in de veiligheidsregio aanwezige risico’s en
waarom welke keuzes zijn gemaakt. Het gaat hierbij zowel om de generieke risico’s
als om de veiligheidsregio specifieke risico’s. Daarnaast gaat het bij de
risicobeheersing ook om de mitigerende maatregelen/acties die de veiligheidsregio
neemt om de kans of het effect van de risico’s te reduceren.
Voorbereiding
Het gaat hierbij om hoe de veiligheidsregio zich generiek en specifiek op mogelijke
crises voorbereidt (plannen) en welke maatregelen ze heeft getroffen voor een
parate crisisorganisatie op functieniveau, teamniveau en organisatieniveau.
Uitvoering
Het gaat hierbij om hoe een incident of de crisis is aangepakt en waarom dit
doelmatig en in aansluiting op de omgeving is geweest. De toelichting gaat in op:

de manier waarop de alarmering, opschaling en opkomst is verlopen;

hoe de coördinatie, sturing en advisering heeft plaatsgevonden;

waarom bepaalde keuzes en besluiten zijn gemaakt;

hoe het delen van informatie is verlopen;

hoe de verschillende betrokkenen (verwanten, nabestaanden, hulpverleners,
crisispartners en de bevolking) zijn geïnformeerd en hoe de crisiscommunicatie
m.b.t. informatievoorziening, schadebeperking en betekenisgeving is verlopen;

hoe de afschaling is verlopen en de na-/herstelzorg wordt georganiseerd.
Verantwoorden, leren en bijstellen
Het gaat hierbij om hoe de veiligheidsregio zich verantwoordt en leert van de
aanpak en voorbereiding van incidenten en crisis.
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De vier processen vormen gezamenlijk een cyclus waarbij de omgeving (burgers,
bedrijven) steeds centraal staat.
Voor een goede uitvoering/governance van de processen zijn vier aspecten
benoemd:





Sturing
Toerusting
Ketens en netwerken
Kwaliteit

Schematisch wordt dit als volgt weergegeven:
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De vier aspecten die van belang zijn voor een goede uitvoering/governance van de
processen zijn als volgt uitwerkt.

Op basis van dit model heeft de Inspectie een toetsingskader opgesteld. Daarbij zijn
de processen en aspecten verwerkt in de verschillende eisen die onder ieder
onderwerp van het toetsingskader zijn benoemd.
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3
3.1

Risicobeheersing

De veiligheidsregio heeft zicht op de generieke en specifieke risico’s
voor de veiligheidsregio in het kader van haar taakuitvoering en treft
risico reducerende maatregelen.

A.
B.

De veiligheidsregio heeft zicht op de aanwezige generieke en specifieke risico’s
voor de veiligheidsregio in het kader van haar taakuitvoering.
De veiligheidsregio treft maatregelen / onderneemt actie om de kans of het
effect van de risico’s te reduceren.

3.2

Voorbereiding

De veiligheidsregio is door middel van een parate crisisorganisatie op
functieniveau, teamniveau en organisatieniveau voorbereid op
generieke en regio specifieke effecten van incidenten en crisis.

A.

B.

De veiligheidsregio beschikt op basis van de in de veiligheidsregio aanwezige
risico’s over actuele toegankelijke informatie ten behoeve van een parate
crisisorganisatie voor mens, middel en proces.
De veiligheidsregio beschikt over een parate crisisorganisatie op functieniveau,
teamniveau en organisatieniveau.
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3.3

Uitvoering

De veiligheidsregio pakt een incident of crisis doelmatig en in
aansluiting op de omgeving aan.

A.
B.
C.

D.

E.

De meldkamer zorgt bij aanvang en tijdens een incident of crisis voor tijdige
alarmering en informatie-uitwisseling door eenduidige aansturing.
De (onderdelen van de) crisisorganisatie sturen en coördineren de operationele
en bestuurlijke aanpak van een incident of crisis effectief en efficiënt.
De (onderdelen van de) crisisorganisatie en de extern betrokken partners
beschikken over tijdige, actuele en relevante informatie gedurende een incident
of crisis.
De verschillende doelgroepen (zoals getroffenen, media, bevolking, verwanten,
interne organisatie) worden tijdig, doelgericht en regelmatig geïnformeerd over
het incident of de crisis.
Na afschaling is sprake van een duidelijke overdracht van activiteiten van de
crisisorganisatie naar de ‘nafase’-organisatie, waarbij de vervolgactiviteiten zijn
belegd.

3.4

Verantwoorden, leren en bijstellen

De veiligheidsregio verantwoordt zich over de multidisciplinaire
taakuitvoering, leert van oefeningen en operationele inzetten en stelt
indien nodig de voorbereiding en de aanpak bij.

A.
B.

De veiligheidsregio verantwoordt zich over de multidisciplinaire taakuitvoering.
De veiligheidsregio leert van oefeningen en operationele inzetten
(evenementen, incidenten en crises) en stelt indien nodig de voorbereiding en
de aanpak bij.
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4
Hieronder is per onderwerp uitgewerkt wat belangrijke elementen per onderwerp en
norm zijn.

4.1

Risicobeheersing

A. De veiligheidsregio heeft zicht op de aanwezige generieke en
specifieke risico’s voor de veiligheidsregio in het kader van haar
taakuitvoering.
Het gaat hierbij om de volgende elementen.


De door het bestuur van de veiligheidsregio bepaalde keuzes voor een generieke
multidisciplinaire voorbereiding op de taakuitvoering.



Een door het bestuur afgestemd en vastgesteld overzicht van de risico’s
(regionaal risicoprofiel) waar de veiligheidsregio zich specifiek op voorbereidt.
De wijze van totstandkoming:
o is navolgbaar;
o gebeurt met inbreng van direct belanghebbende partijen, zoals
gemeenten, vitale partners en bedrijven en, voor
regiogrensoverschrijdende risico’s samen met de omliggende
veiligheidsregio’s en/of landen.



Het bewustzijn en de verhouding van de regionale risico’s tot de nationale
risico’s (risicoprofiel) en de risico’s van de partners (risicoprofielen).



Het delen van informatie, betrekken en afstemmen met gemeenten, partners en
omliggende veiligheidsregio’s over de inhoud en het proces van het regionaal
risicoprofiel.



Het continu monitoren of het regionaal risicoprofiel nog actueel is en of
(tussentijdse) bijstellingen noodzakelijk zijn.



Het inzichtelijk maken van (keuzes) en informeren over de generieke en
specifieke risico’s voor burgers en bedrijven.
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B. De veiligheidsregio treft maatregelen / onderneemt actie om de
kans of het effect van de risico’s te reduceren.

Het gaat hierbij om de volgende elementen.


Het op basis van het risicoprofiel vaststellen op welke risico’s de veiligheidsregio
maatregelen treft of actie onderneemt om de kans of het effect van het risico te
reduceren. Op aspecten waar de veiligheidsregio indirect invloed op kan
uitoefenen stelt de veiligheidsregio acties vast om stakeholders die direct
invloed hebben (positief) te beïnvloeden. Het gaat daarbij om het signaleren,
adviseren en activeren van stakeholders.



Het bijstellen van de risicobeheersing op basis van het resultaat van de
maatregelen / acties die de kans of het effect van de risico’s reduceren.



Het continu monitoren en evalueren van maatregelen en acties en indien nodig
het bijstellen van de maatregelen of acties.

4.2

Voorbereiding

A. De veiligheidsregio beschikt, op basis van de in de veiligheidsregio
aanwezige risico’s, over actuele toegankelijke informatie ten
behoeve van een parate crisisorganisatie voor mens, middel en
proces.

Het gaat hierbij om de volgende elementen.


De veiligheidsregio beschikt over actuele informatie waarin het beleid en de
aanpak van incidenten en crisis in samenhang en op basis van de in de
veiligheidsregio aanwezige generieke en specifieke risico’s is beschreven voor
mens, middel en proces. Denk hierbij aan plannen (beleidsplan, MOTO
beleidsplan, crisisplan, continuïteitsplan, oefenplannen), kwalificatieprofielen,
procedures, werkafspraken, checklists, operationele sturingsinformatie.



De wijze van informatieverzameling gebeurt met inbreng en afstemming van
direct belanghebbende partijen, zoals gemeenten, vitale partners en bedrijven
en voor regiogrensoverschrijdende risico’s samen met de omliggende regio’s
en/of landen en het Rijk.



Het bestuur van de veiligheidsregio maakt inzichtelijk waar de prioriteiten
(investeringen) ten aanzien van beleid en oefenen de komende jaren liggen.



Het delen van informatie, betrekken en afstemmen met gemeenten, partners en
omliggende veiligheidsregio’s over de inhoud en het proces van
plannen/afspraken.
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Het continu monitoren of de informatie nog actueel is en of (tussentijdse)
bijstellingen van plannen/procedures/afspraken noodzakelijk is.



Het communiceren met burgers en bedrijven over de generieke en specifieke
risico’s en het mogelijke handelingsperspectief.

B. De veiligheidsregio beschikt over een parate crisisorganisatie op
functieniveau, teamniveau en organisatieniveau.

Het gaat hierbij om de volgende elementen.


Opleidings-, trainings-, en oefenactiviteiten zijn gericht op de gehele
crisisorganisatie, teams en individuele functionarissen en volgen uit het beleid
en de plannen gebaseerd op generieke en specifieke risico’s in de regio.



Het is hierbij van belang dat:
o ook wordt samengewerkt met alle interne en indien nodig met
externe partners, zoals meldkamer, brandweer, politie, GHOR,
gemeenten, vitale partners, bedrijven, de omliggende regio’s en/of
landen, het Rijk en burgers;
o de vakbekwaamheid van de crisisfunctionarissen op basis van
opleiden, trainen, oefenen en repressieve inzetten is geborgd, zodat
de daaruit samengestelde crisisteams en de crisisorganisatie de
beoogde prestaties kunnen leveren;
o de teams en crisisorganisatie in onderlinge samenhang worden
getraind en geoefend waarbij de prestaties inzichtelijk zijn;
o periodiek wordt gerapporteerd over de mate van vakbekwaamheid,
paraatheid en bereikte doelen.



De veiligheidsregio monitort of opleidings- en trainings-, en oefenactiviteiten
nog actueel zijn en of (tussentijdse) bijstellingen noodzakelijk zijn.



De veiligheidsregio beschikt op basis van het vastgestelde beleid en de plannen
over voldoende mensen, middelen en informatie om een tijdige inzet tijdens
incidenten en crises te garanderen.

4.3

Uitvoering

A. De meldkamer zorgt bij aanvang en tijdens een incident of crisis
voor tijdige alarmering en informatie-uitwisseling door eenduidige
aansturing.
Het gaat hierbij om de volgende elementen.
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Op basis van de aard en omstandigheden van de ramp of crisis zorgt de
meldkamer voor:
o een 24/7 beschikbare multidisciplinaire functionaris die bij een inzet
van de drie disciplines:

coördineert tussen de drie disciplines;

zorgt voor eenduidige aansturing;

de eerste noodzakelijke besluiten neemt ten behoeve van de
operationele inzet;

zorgt voor interne en externe informatie-uitwisseling.
o het tijdig alarmeren en informeren van de juiste interne en externe
functionarissen en eenheden/teams. Het gaat hierbij ook om de
liaison vitaal, andere veiligheidsregio’s, het Rijk en buurlanden;
o het (op verzoek) tijdig uitvoeren van het informeren van de
bevolking (NL alert, WAS);
o bewaken van de opkomst en (her)alarmering indien nodig;
o aanpassen van de inzet op verzoek van de teams of functionarissen;
o het delen, bundelen verrijken en veredelen van informatie tussen de
drie disciplines.

B. De crisisorganisatie stuurt en coördineert de operationele en
bestuurlijke aanpak van een incident of crisis effectief en efficiënt.

Het gaat hierbij om de volgende elementen.


De teams en functionarissen werken conform procedures, richtlijnen en
handboeken en passen maatwerk toe als specifieke omstandigheden van het
betreffende incident hiertoe aanleiding geven.



Binnen en tussen de teams en functionarissen van de crisisorganisatie en
externe partners vindt regelmatige afstemming en informatie-uitwisseling plaats
en is duidelijk wie wat doet in het kader van de operationele en bestuurlijke
aanpak op basis van rol, verantwoordelijkheid en verwachtingen.



De ingezette crisisteams adviseren over operationele, tactische en strategische
vraagstukken.



Het is duidelijk op welke vraagstukken door wie een besluit of actie moet
worden genomen ten aanzien van de operationele en strategische sturing.



De teams stemmen regelmatig af of:
o het bijstellen van de operationele aanpak en sturing nodig is;
o de huidige inzet van functionarissen nog passend is bij het incident;
o de continuïteit van de crisisorganisatie gegarandeerd wordt gedurende
het incident;
o advies/aansluiting van experts en externe netwerkpartners nodig is.



De gekozen aanpak/ interventie sluit aan bij:
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o
o
o
o
o
o
o
o
o


beoogde effecten en resultaten;
benoemde doelstellingen en uitgangspunten;
de specifieke omstandigheden van het incident in de context van de
regio;
het actuele beeld van het incident;
de mogelijkheden van de hulpverleningsdiensten;
de mate van zelfredzaamheid van de bevolking/maatschappij;
de zorgbehoefte van de getroffenen;
prioritering en uitgewerkte scenario’s;
eventuele initiatieven van burgers en bedrijven.

De leiders van de teams komen op basis van een beeld (van het incident) tot
een oordeel en tot een gewogen en vastgelegd besluit.

C. De crisisorganisatie en de extern betrokken partners beschikken
over tijdige, actuele en relevante informatie gedurende een incident
of crisis.

Het gaat hierbij om de volgende elementen.


De functionarissen, teams en externe partners (vitale partners, buurregio’s
buurlanden en Rijk) delen de benodigde informatie met elkaar over:
o het beeld van het incident;
o omgevingsbeeld/analyse;
o de doelstellingen en uitgangspunten op operationeel, tactisch en
strategisch niveau;
o de besluiten;
o de aanpak;
o de getroffen maatregelen;
o de prognose;
o de mogelijk uitgewerkte scenario’s;
o communicatieberichten.



De functionarissen, teams en externe partners controleren of cruciale informatie
is overgekomen.

D. Met verschillende doelgroepen (zoals getroffenen, media,
bevolking, verwanten en de interne organisatie) wordt tijdig,
doelgericht en regelmatig gecommuniceerd over het incident of de
crisis.

Het gaat hierbij om de volgende elementen.
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Communicatie richt zich op informatieverstrekking, betekenisgeving en
handelingsperspectief.



Feitelijke informatie wordt snel gecommuniceerd. Over betekenisgeving en
handelingsperspectief vindt afstemming plaats.



De verschillende doelgroepen zijn benoemd en ontvangen tijdig, regelmatig en
op maat informatie.



De communicatieboodschap:
o is afgestemd met (externe) partners (uit de functionele keten).
Daarbij is duidelijk wie waarover communiceert en op welk moment
en met welk doel;
o wordt gebracht met passende communicatiemiddelen afgestemd op
het incident, de omstandigheden en de doelgroepen;
o is gericht op de specifieke informatiebehoefte, kennis en niveau van
de verschillende doelgroepen.



Het ten tijde van het incident inzichtelijk is hoe de boodschap is over gekomen
(effect van communicatie). Dit continu wordt meegenomen in het kader van
crisiscommunicatie.
E. Na afschaling is sprake van een duidelijke overdracht van
activiteiten van de crisisorganisatie naar de ‘nafase’-organisatie.
Daarbij zijn vervolgactiviteiten belegd.

Het gaat hierbij om de volgende elementen.


De overdracht naar de nafase is gebaseerd op een diagnose van:
o de situatie;
o omgeving;
o vervolgactiviteiten.



Daarbij zijn voor alle teams en functionarissen en externe partners de volgende
punten duidelijk:
o taken en verantwoordelijkheden;
o moment van overdracht of overgangsfase;
o op maat communicatie naar de doelgroepen (bevolking) hierover
zowel op proces als inhoud.

4.4

Verantwoorden, leren en bijstellen
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Toetsingskader 4.0
Multidisciplinaire Taakuitvoering Veiligheidsregio's

A. De veiligheidsregio verantwoordt zich over de multidisciplinaire
taakuitvoering.

Het gaat hierbij om de volgende elementen.


De veiligheidsregio rapporteert/verantwoordt zich jaarlijks aan het algemeen
bestuur over de verschillende elementen van de multidisciplinaire taakuitvoering
(in de koude en warme fase) en de bijbehorende financiële middelen.

B. De veiligheidsregio leert van oefeningen en operationele inzetten
(evenementen, incidenten en crises) en stelt indien nodig de
voorbereiding en aanpak bij.

Het gaat hierbij om de volgende elementen.


De inzet van de crisisorganisatie wordt systematisch met betrokken partners (en
regio’s) geëvalueerd. Aanbevelingen, verbeterpunten en good practices worden
(geclusterd) vastgelegd en toegewezen. Er wordt toegezien op de
daadwerkelijke implementatie van de aanbevelingen. Indien nodig wordt de
voorbereiding of aanpak bijgesteld.



Periodiek worden terugkerende aanbevelingen/verbeterpunten (rode draden)
geïdentificeerd. De daaruit volgende acties worden toegewezen en er wordt
toegezien op de daadwerkelijke implementatie. Indien nodig wordt de
voorbereiding of aanpak bijgesteld.



De uitkomsten van andere evaluaties, onderzoeken en ontwikkelingen op het
gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding worden benut en verwerkt in
de eigen voorbereiding en aanpak.



In de veiligheidsregio vindt eens per vijf jaar een visitatie plaats. De uitkomsten
van deze visitatie worden in de veiligheidsregio opgepakt met het oog op
verbetering.
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