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Rode draden analyses VRF 2019, 2020 en 2021 

  

 
Geachte heer Neuteboom 
  

A. Inleiding 
Bij brief van 3 februari 2022 heeft u ons verzocht om, in aansluiting op het Periodieke Beeld 

Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2016-2018, rode draden analyses over de jaren 2019, 

2020 en 2021 aan te leveren. Graag voldoen wij aan uw verzoek om deze gegevens voor het 

einde van het eerste kwartaal 2022 bij u aan te reiken. 

Qua lay-out van de informatie sluiten wij aan bij de brieven die wij op respectievelijk 31 augustus 

2018 (“Operationele Prestaties VRF 2016 en 2017”; zie bijlage 1) en op 28 februari 2019 

(“Operationele Prestaties VRF 2018”; zie bijlage 2) aan u hebben toegezonden. 

 

 

B. Scope Rode draden analyses 2019 – 2020 - 2021 
De Trendanalyse 2019-2020 (zie bijlage 3) bestaat uit evaluaties van 22 GRIP-incidenten, 1 niet 

GRIP-incident en 15 praktijksimulaties. 

De trendanalyse 2021 (zie bijlage 4) bestaat uit 13 GRIP-incidenten, 1 pré ROT en 23 

praktijksimulaties.  

 

 

C. Beeld Veiligheidsregio Fryslân 

De jaren 2016 tot en en met 2018 

Beeld Veiligheidsregio Fryslân: Kwaliteitszorg 

In augustus 2019 heeft u deze rapportage aangeboden aan de voorzitter van onze 

Veiligheidsregio. 

In uw rapportage (zie bijlage 5) deelt u ten aanzien van de scores met betrekking tot 

kwaliteitszorg het volgende mee: 

✓ “Verantwoording aan algemeen bestuur: op orde 

✓  Evalueren van risicobeheersing, voorbereiding en uitvoering: voorbeeld voor anderen 

✓  Leren en bijstellen intern: op orde 

✓ Leren extern: op orde” 

 

Beeld Veiligheidsregio Fryslân: Operationele prestaties 

In mei 2020 heeft u deze rapportage aangeboden aan de voorzitter van onze Veiligheidsregio.  

In uw rapport (zie bijlage 6) deelt u het volgende mee: 

“De Inspectie heeft het operationeel presteren van VRF in de jaren 2016-2018 beoordeeld aan de 

hand van de door de Veiligheidsregio aangeleverde gegevens over hun prestaties op vijf 

processen. Op basis hiervan concludeert de Inspectie dat binnen VRF alle vijf genoemde 

processen die een rol spelen bij de aanpak van rampen en crises, te weten “melding en 



 

alarmering”, “leiding en coördinatie”, “informatiemanagement”, “crisiscommunicatie” en 

“overdracht nafase” op orde zijn”. 

 

De jaren 2019 tot en met 2021 

In de bijlage (zie bijlage 7) treft u onze bevindingen over de vijf bovengenoemde processen uit uw 

Toetsingskader gespecificeerd aan. Wij zoomen hierbij specifiek in op de door uw Inspectie in uw 

brief van 3 februari 2022 genoemde “Waarderingsaspecten”. 

 

D. Overige resultaten 2019-2021 

Naast de bevindingen over de bovengenoemde vijf processen delen wij graag onderstaande 

informatie met u, welke betrekking heeft op de periode 2019-2021: 

✓ Op 2 januari 2019 vond de containercalamiteit met de MS Zöe plaats op de Noordzee (GRIP 4 

van 2 januari tot 6 februari 2019). Het IFV heeft, in opdracht van de drie betrokken 

Veiligheidsregio’s Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord het operationeel optreden en 

het bestuurlijk crisismanagement geëvalueerd. Graag verwijzen wij u naar de oplegnotitie van 

onze Bestuurscommissie Veiligheid van 2 oktober 2019 (zie bijlage 8) en het bijbehorende 

evaluatierapport (zie bijlage 9). Naar aanleiding van aanbevelingen uit deze  

evaluatierapportage heeft VRF een Handreiking en een Factsheet “Omgang met Spontane 

Burgerinitiatieven” (zie bijlagen 10 en 11) opgesteld met als doel om een betere afstemming 

over de inzet van vrijwilligers tijdens calamiteiten te realiseren. 

✓ VRF heeft meegewerkt aan twee onderzoeken (Terrorismegevolgbestrijding en 

Crisiscommunicatie bij uitval van 112) van uw Inspectie; de eindrapporten van uw Inspectie 

zijn aan de orde geweest in onze Bestuurscommissie Veiligheid. 

✓ COVID-19 

o In december 2020 heeft uw Inspectie alle Veiligheidsregio’s verzocht om een zelfevaluatie 

van de aanpak COVID-19 uit te voeren; In maart 2021 hebben wij de “Evaluatierapportage 

COVID-19, 11 maart 2020 – 1 december 2020” (zie bijlage 12) aan u toegestuurd. 

o In 2020 hebben wij diverse leerevaluaties uitgevoerd die betrekking hebben op “ons eigen 

functioneren”. Zo heeft het COT in opdracht van ons bestuur een leerevaluatie uitgevoerd 

voor de specifieke casus COVID-besmettingen in het AZC Sneek. De uitkomsten zijn door 

ons gebruikt als input om een kwaliteitsslag te maken en beter voorbereid te zijn, mocht 

zich een vergelijkbare casus voordoen. In bijlage 13 treft u deze Evaluatie aan. 

✓ Ons Algemeen Bestuur heeft op 15 december 2021 ons nieuwe Regionaal Crisisplan 2022-

2025 vastgesteld; met de vaststelling van dit Crisisplan is voor de komende vier jaren de 

inrichting van onze crisisorganisatie geborgd. In het Crisisplan zijn nieuwe elementen 

opgenomen zoals de inzet van de crisisorganisatie bij sluimerende crises (“boerenprotesten, 

droogte, kwetsbaarheid in software Log4j, Oekraïnecrisis”), de taak- en werkwijze van ons 

nieuwe Informatieknooppunt alsmede de hierboven reeds genoemde omgang met spontane 

burgerinitiatieven. Graag verwijzen wij u naar de bijlagen 14 (Oplegnotitie van ons Algemeen 

Bestuur) en 15 (het Regionaal Crisisplan 2022-2025) 

 
E. Resumé 

Samengevat is onze conclusie dat de Fryske crisisorganisatie – evenals de jaren 2016 tot en met 
2018 – ook in de jaren 2019 tot en met 2021 heeft voldaan aan het Toetsingskader van uw inspectie. 
Graag gaan wij dit jaar met u in gesprek over deze terugblik over de jaren 2019 tot en met 2021. 
Daarnaast willen wij u ook graag meenemen in de ontwikkelingen waar we in 2022 mee bezig zijn, 
waaronder het opstellen van ons nieuwe Beleidsplan voor de periode 2023-2026. 
 
Wij gaan ervan uit dat we u voor dit moment volledig hebben geïnformeerd. Voor vragen en/of nadere 

informatie kunt u contact opnemen met de heer Richard Dijkhoff, Beleidsadviseur van de Afdeling 

Crisisbeheersing (r.dijkhoff@vrfryslan.nl / 088-2299785) 

 

mailto:r.dijkhoff@vrfryslan.nl


 

 

 Hoogachtend, 

 

  

  

W.K. Kleinhuis 
Algemeen Directeur Veiligheidsregio Fryslân 
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