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O P L E G N O T I T I E   B E S L U I T V O R M E N D 

 

 

Onderwerp Leerevaluatie Regionaal Beleidsteam Veiligheidsregio Fryslân GRIP 
4 tijdens COVID-19 crisis 

 

Voorstel ter behandeling in de vergadering van Bestuurscommissie Veiligheid 

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder Dhr. J. Rijpstra 

Auteur COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement 

Bijlagen 1. Rapportage leerevaluatie RBT Veiligheidsregio Fryslân GRIP 4 

COVID-19 crisis 

2. Factsheet leerevaluatie RBT Veiligheidsregio Fryslân GRIP 4 

COVID-19 crisis 

Vergaderdatum 11 februari 2021 

Agendapunt [in te vullen door secretaris] 

Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel) 

Regionaal Beleidsteam, afdeling Crisisbeheersing 

 

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      

 GO 

 

Conceptbesluit 

1. Kennis te nemen van het evaluatierapport en de bijbehorende factsheet over de rol en werking 

van het RBT tijdens de GRIP 4 opschaling voor de COVID-19 crisis.  

2. Vast te stellen dat het COT Instituut voor Veiligheids-en Crisismanagement heeft voldaan aan de 

opdracht van het RBT. 

3. De aanbevelingen uit het evaluatierapport te borgen in het kwaliteitsdashboard van de afdeling 

Crisisbeheersing.  

4. Het evaluatierapport beschikbaar te stellen voor de landelijke en bovenregionale evaluaties.  

 
Inleiding 

Het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement heeft in opdracht van het Regionaal 

Beleidsteam (RBT) van Veiligheidsregio Fryslân een leerevaluatie van het RBT in de GRIP 4 structuur 

tijdens de COVID-19 crisis uitgevoerd. Het betreft de periode van begin maart tot 1 december 2020.  

 

Crisisorganisatie  

Vanuit China is de uitbraak van een nieuw coronavirus (COVID-19) geëscaleerd naar een wereldwijde 

pandemie en daarmee uitgegroeid tot een wereldwijde crisis. Nadat op 9 maart 2020 in Friesland de 

eerste officiële besmettingen met COVID-19 zijn vastgesteld is op 11 maart binnen de Veiligheidsregio 

Fryslân, net als in alle veiligheidsregio’s in Nederland, opgeschaald naar GRIP 4. Binnen de Friese 

crisisorganisatie is sindsdien een RBT en een ROT met bijbehorende secties actief. Op 1 december 2020 

is de tijdelijke wet maatregelen (TWM) gegaan, waarbij bevoegdheden zijn veranderd. Het RBT is vanaf 

dat moment verdergegaan als een bestuurlijk afstemmingsoverleg (BAO). 

 

De evaluatie en het rapport 

Het COT heeft een leerevaluatie uitgevoerd gericht op de rol en werking van het RBT en daarmee de 

bestuurlijke aspecten van de crisisrespons op COVID-19. 



 
 
 

Pagina 2 van 3 

In het kader van de leerevaluatie zijn interviews gehouden met een selectie van de leden van het RBT en 

hun adviseurs. Ook hebben er twee bestuurlijke groepsgesprekken plaatsgevonden waarvoor alle 

burgemeesters waren uitgenodigd die nog niet waren geïnterviewd. Aanvullend is tijdens een leertafel 

gezamenlijk gereflecteerd in het RBT onder begeleiding van het COT waarbij de tussentijdse observaties 

zijn gedeeld. In de rapportage zijn de opbrengsten van de leerevaluatie samengebracht.  

Reflectie vond plaats vanuit verschillende perspectieven: 

• De rode draden uit de interviews 

• De planvorming 

• Het kader van de inspectie J&V dat specifiek voor de Coronacrisis is opgesteld 

• Andere regio’s 

• Overkoepelende reflectie vanuit het COT 

 

 

Beoogd effect 

Ervaringen en leerpunten vastleggen van de Friese crisisorganisatie op strategisch/bestuurlijk 

niveau en direct input te leveren voor de lopende aanpak.  

 

 
Argumenten 

n.v.t.  

 
Kanttekeningen/risico’s 

n.v.t.  

 
Financiële consequenties 

n.v.t. 

 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Borgen uitkomsten 

Het doel van de evaluatiesystematiek in Veiligheidsregio Fryslân is om lerend te verbeteren. De 

uitkomsten van het rapport bieden input voor een kwaliteitsslag op strategisch niveau en worden 

opgenomen als actiepunten in het kwaliteitsdashboard van afdeling Crisisbeheersing.  

De afdeling Crisisbeheersing implementeert, monitort en borgt deze actiepunten.  

Daarnaast worden de uitkomsten als input gebruikt voor landelijke en bovenregionale evaluaties die in de 

toekomst plaats gaan vinden.  

 

 
Communicatie 

 

 

Besluit:  

 niet vastgesteld 

 

 ongewijzigd vastgesteld 

Paraaf 

secretaris: 
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 gewijzigd vastgesteld als volgt:       

 

Kopie naar auteur 

 


