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3. PROGRAMMAPLAN CRISISBEHEERSING 
 

3.1. Doel van het programma 

Samen met de Brandweer hebben wij een belangrijke taak om Fryslân veiliger te maken. Dit doen we 

samen met burgers en organisaties in onze netwerksamenleving. Wij zijn nieuwsgierig en ons steeds 

bewust van wat zich in onze omgeving afspeelt. Bovendien willen we data en technologie slim inzetten om 

de veiligheid in Fryslân te vergroten.  

 

3.2. Speerpunten Crisisbeheersing 

Naast de gezamenlijke ambities met de Brandweer werken we in 2023 verder aan onderstaande 

speerpunten voor Crisisbeheersing. 

 

1. Risico’s in beeld 

We spelen adequaat in op bestaande en nieuwe risico’s. Op grond van de Wet veiligheidsregio’s maken 

we onder andere diverse plannen en brengen we risico’s in beeld met het regionaal risicoprofiel. We 

zetten in op: risicocommunicatie, het bevorderen van zelfredzaamheid en het verhogen van 

veiligheidsbewustzijn. 

 

2. (Netwerk)samenwerking 

Wij zijn een netwerkorganisatie en de verbindende schakel tussen een groeiend aantal netwerken. In 

deze netwerken maken we met al onze partners afspraken over hoe te handelen voor, tijdens en na 

crises. 

 

3. Crisisorganisatie 24/7 

Onze crisisorganisatie staat er 24/7. Dit kan gaan om inzetten waarbij we worden opgeroepen via de 

pieper (GRIP-opschaling), maar we komen ook in actie zonder dat er sprake is van een GRIP-opschaling. 

De crisisorganisatie bestaat uit 300 crisisfunctionarissen. Een groot deel werkt in het dagelijks leven bij 

één van de Friese gemeenten. Dit zijn professionals die klaar staan om in actie te komen bij een crisis of 

ramp. Wij zorgen ervoor dat iedere crisisfunctionaris goed is voorbereid. 

Ook de Friese inwoners spelen een rol tijdens een ramp of crisis. We proberen de veerkracht van onze 

inwoners zoveel mogelijk te benutten en hebben aandacht voor de groep verminderd zelfredzamen, 

zoals ouderen. 

 

4. Advisering 

Samen met de brandweer en politie geven wij gemeenten een gezondheids- en veiligheidsadvies voor 

evenementen. Wij leveren een bijdrage aan veiligheidsbewustzijn, verbinding en informatiedeling met 

betrekking tot evenementenveiligheid. 

Wij adviseren en ondersteunen zorginstellingen bij de voorbereiding op rampen en crises. Het 

uitgangspunt dat hierbij gehanteerd wordt: zorginstellingen zijn in zo’n situatie zelf verantwoordelijk 

voor de continuïteit van zorg en de voorbereiding hierop. 

 

5. Evalueren 

Elke opschaling van de crisisorganisatie en de vakbekwaamheidsactiviteit worden met de betrokkenen 

geëvalueerd. Wij brengen verbeterpunten in kaart en stellen actiepunten op. Wij willen leren van de 

evaluaties om continu te verbeteren. Naast partners en instellingen luisteren wij ook naar burgers om 

erachter te komen hoe zij de crisis hebben beleefd. Op deze manier werken wij met (netwerk)partners, 

crisisfunctionarissen en burgers continu aan de kwaliteit van de crisisorganisatie in Fryslân. 
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3.3. Resultaten in 2023 

Speerpunt Activiteit Resultaat 

Risico’s in 

beeld 

Realiseren van een Informatieknooppunt (IKP) 

binnen VRF. 

 

Binnen VRF is een IKP operationeel. 

In beeld brengen van de databehoefte voor het 

monitoren en signaleren van risico’s in het 

functioneren van de crisisorganisatie 

(Datamanagement op orde). 

De (crisis)organisatie wordt continu 

voorzien van actuele risicobeelden. 

Risicocommunicatie (over risico’s uit het regionaal 

risicoprofiel). 

 

Veiligheidsbewustzijn van burgers 

wordt vergroot. 

Opstellen en actualiseren van planvorming. Vastgestelde plannen die aansluiten bij 

de behoeftes van crisisfunctionarissen. 

 Opstellen van een Hoogwater- en 

evacuatiestrategie voor de Waddeneilanden en de 

vaste wal. 

Uitwerking van een structurele aanpak 

waarmee een adequate 

crisisbeheersing bij overstromingen 

wordt bevorderd. 

Netwerk 

Samen- 

werking 

Organiseren van netwerk- en thematische 

bijeenkomsten. 

Relatiebeheer met bestaande en 

nieuwe partners. 

Maken van samenwerkingsafspraken met 

bestaande en nieuwe partners. 

Partners weten hoe zij moeten 

handelen voor, tijdens en na een crisis. 

Inwoners Fryslân betrekken bij de crisisorganisatie 

(spontane burgerinitiatieven; onderzoek naar 

impact van crises op de Fryske Mienskip) 

Veerkracht inwoners Fryslân benutten 

en aandacht voor verminderd 

zelfredzamen. 

Crisis- 

organisatie 

Werving en selectie en zorgen voor goede 

communicatie tussen crisisfunctionarissen. 

Borgen van de continuïteit / 

kernbezetting van de Friese 

crisisorganisatie. 

Aanbieden van een vakbekwaamheidsprogramma 

aan elke crisisfunctionaris (waaronder Hoog Water 

& Evacuatie). 

Crisisfunctionarissen zijn vakbekwaam. 

Slim inzetten van data en technologie.  Crisisorganisatie is en blijft 

toekomstbestendig uitgerust. 

De Friese crisisorganisatie is 24/7 paraat.  Crisisorganisatie komt in actie bij GRIP- 

opschaling en zonder dat sprake is van 

GRIP-opschaling. 

Advisering Adviseren van gemeenten over evenementen met 

inachtneming van de nieuwe Omgevingswet; 

bevorderen regionale samenwerking en stimuleren 

uniformiteit t.a.v. evenementenveiligheid. 

Leveren van een bijdrage aan veilige 

en feestelijke evenementen in Fryslân. 

Advisering en ondersteuning van zorginstellingen bij 

hun voorbereiding op rampen en crises. 

Faciliteren zorginstellingen bij lessons 

learned n.a.v. de coronacrisis. 

Evalueren Evalueren van (GRIP)inzetten en 

vakbekwaamheidsactiviteiten. 

Leren van evaluaties en 

belevingsonderzoeken om continu te 

verbeteren. 

Uitvoeren van belevingsonderzoeken onder 

burgers, bedrijven en netwerkpartners. 

 

Borgen van actiepunten uit evaluaties in de 

crisisorganisatie. 

 

Consequenties van de evaluatie Wet 

Veiligheidsregio’s in beeld brengen voor VRF. 

 

 

 

 


