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Onderwerp Zelfevaluatie aanpak COVID-19 

 

Voorstel ter behandeling in de vergadering van Bestuurscommissie Veiligheid 

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder Dhr Rijpstra 

Auteur Dhr Kleinhuis 

Bijlagen 1. Zelfevaluatie aanpak COVID-19 VRF 

Vergaderdatum 16 juni 2021 

Agendapunt 3 a 

Betrokken afdeling/ 

medewerkers (functioneel) 

Afdeling Crisisbeheersing 

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      

 GO 

 

Kennisnemen van 

De zelfevaluatie van de VRF over de aanpak COVID-19 in de periode 11 maart 2020 – 1 december 2020 

 
Inleiding 

In juli 2020 heeft de Raad Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s de Inspectie van J&V 
verzocht om de verplichte jaarlijks systeemtest voor alle veiligheidsregio's te laten vervallen voor 2020 
wegens de aanpak van COVID-19 pandemie.  
Omdat alle veiligheidsregio's tijdens de COVID-19 pandemie zijn opgeschaald naar GRIP-4, zijn 
belangrijke onderdelen van de hoofdstructuur getoetst. De Inspectie heeft namens het Ministerie van  
J &V medegedeeld dat de jaarlijkse systeemtest kan vervallen onder de voorwaarde van het uitvoeren 
van een evaluatie per veiligheidsregio.  
 
Het Ministerie vraagt in haar brief om bij de evaluatie zoveel mogelijk de elementen van de systeemtest te 
betrekken, maar bij voorkeur een bredere scope te hanteren. Conform dit verzoek bestaat onze 
zelfevaluatie uit: 
 Vijf basisvereisten van het crisismanagement  
 Vijf thema’s zoals benoemd door het netwerk Hoofden Crisisbeheersing  
 Eén aanvullend thema: impact van de coronacrisis op de inwoners van Fryslân 
 
De scope heeft betrekking op de periode 11 maart 2020 (opschaling Veiligheidsregio naar GRIP-4) tot 1 
december 2020 (inwerking Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19). 

 

 
Kernboodschap 

Hiermee voldoet de VRF aan het verzoek van de Inspectie J&V om een evaluatie uit te voeren over de 
aanpak COVID-19 met zoveel mogelijk elementen van de systeemtest.  
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Consequenties 

Geeft inzicht in de grote inspanning die de veiligheidsregio en de crisisorganisatie in de afgelopen 
maanden hebben gepleegd om de COVID-19 pandemie te beheersen.  
Het uitvoeren van de zelfevaluatie heeft de afdeling Crisisbeheersing veel tijd gekost. Daar staat 
tegenover dat het een volledig en nuttig overzicht geeft van alle elementen in ons 
crisisbeheersingssysteem en de inspanning die de afgelopen periode door de crisisorganisatie is 
gepleegd.   
 
In de zelfevaluatie van de VRF wordt een brede scope van 11 thema’s gehanteerd.   
Hiermee voldoen we aan het verzoek van de Inspectie om in plaats van de jaarlijkse systeemtest - die in 
2020 is komen te vervallen - een zelfevaluatie van de aanpak COVID-19 uit te voeren en deze 
evaluatierapportage uiterlijk 12 maart 2021 toe te sturen. Het Ministerie vraagt in haar brief om bij de 
evaluatie zoveel mogelijk de elementen van de systeemtest te betrekken, maar bij voorkeur een bredere 
scope te hanteren.  
 
Bijdragen aan het delen van ervaringen en daarmee het leren binnen de VRF en veiligheidsregio’s 
onderling.   
Het delen van onze ervaringen die tijdens de opschaling zijn opgedaan en daarmee het leren zowel 
binnen de veiligheidsregio's als tussen de veiligheidsregio's onderling, mogelijk te maken ter verdere 
versterking van crisisbeheersing.  
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