
 

 
 

Programma 3 - Crisisbeheersing 
 
Wat zijn onze doelen voor 2017? 

Maatschappelijke bijdrage 
Crisisbeheersing zorgt voor het versterken van de samenwerking tussen de crisispartners om, passend 
bij de Friese nuchterheid, risicobewustzijn en redzaamheid te bevorderen en hulpverlening en herstel te 
organiseren bij crises in de samenleving. 
 

Speerpunten 2017 
1. Afdeling Crisisbeheersing wordt het “Kennis- en Expertisecentrum op het gebied van 

rampenbestrijding en crisisbeheersing”, ten dienste van de Friese gemeenten, keten- en 
netwerkpartners 

2. Afdeling Crisisbeheersing levert een bijdrage aan “veilige en feestelijke evenementen in Fryslân” 
3. Crisisfunctionarissen en samenwerkingspartners (waaronder gemeenten) zijn tevreden over het 

functioneren van de Friese Crisisorganisatie tijdens (mini)rampen en (mini)crises 
4. Afdeling Crisisbeheersing verbetert de effectiviteit van de hulpverlening door het systematisch 

evalueren van GRIP-inzetten. 
5. Onze planvorming (ramp- en incidentbestrijdingsplannen) sluit aan bij de operationele 

hoofdstructuur van de crisisorganisatie en wordt periodiek geactualiseerd 
 
 

Doel Indicator / Realisatie 2015 Streefwaarde 2017 
1. Kennis- en Expertise 

centrum 
Gemiddelde tevredenheid van 
partners: gemeenten, 
veiligheidspartners, partners in 
de geneeskundige keten 
(2015: 7,3) 
 

≥ 7,5 
 

2. Evenementen Percentage adviezen dat door 
de burgemeester, bij de 
vergunningverlening voor een 
evenement, is overgenomen 
(2015: 93%) 

100% 

3. Functioneren Friese 
Crisisorganisatie tijdens 
(mini)rampen en 
(mini)crises 

a) Oordeel 
crisisfunctionarissen 

b) Oordeel partners (incl. 
gemeenten) 
 

(2015: oordeel niet gemeten, 
betreft nieuwe indicator) 

≥ 7,5  
 
≥ 7,5  

4. Evalueren van (mini)rampen 
en mini(crises) 

a) Verbeterpunten uit 
evaluaties zijn voor het 
eerstvolgende GRIP-
incident geïmplementeerd 

b) Het oordeel van de 
betrokken burgers over de 
hulpverlening bij GRIP-
inzetten (verkregen op 
basis van een 
publieksenquête) is positief 

 

≥ 90% 
 
 
 
≥ 7,5  



 

2 
 

(2015: niet gemeten, betreft 
nieuwe indicatoren) 

5. Planvorming Planvorming wordt jaarlijks 
herzien 
(in 2015 zijn 6 ramp- en 
incidentbestrijdingsplannen 
geactualiseerd) 
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Welke resultaten gaan we daarvoor in 2017 realiseren? 

 
1) Kennis- en Expertisecentrum 

� Wij streven er naar om samen met onze netwerkpartners voorbereid te zijn op een breed scala 
aan risico’s: van rampenbestrijding (fysieke veiligheid) naar crisisbeheersing (uitval vitale 
infrastructuur, zorgcontinuïteit, ziektegolf en voedselveiligheid, maatschappelijke onrust etc.). 
Verantwoordelijkheden en rollen van de algemene- en functionele keten hebben wij helder in 
beeld door het sluiten van samenwerkingsconvenanten met crisispartners. 

� Wij versterken de samenwerking tussen de vele partijen o.a. door het organiseren van 
themabijeenkomsten en het versterken van het informatiemanagement (digitale 
samenwerkingsomgevingen in zowel de koude als de warme bedrijfsvoeringsfase) 
 

2) Evenementen 
� De Afdeling Crisisbeheersing adviseert gemeenten over evenementenveiligheid. Wij bereiden 

evenementen niet voor als potentiële crisis maar benaderen evenementen als “vermaak”: een 
overstap van crisisbeheersing naar betere risicobeheersing. Onze inspanning richt zich in eerste 
instantie op een gedegen risicoanalyse en advisering. 

� Daarnaast richten wij onze aandacht op de advisering en ondersteuning van de 
(Veiligheids)teams van gemeenten en op de preparatie van de multidisciplinaire hoofdstructuur 
op grote evenementen. 
 

3) Functioneren Friese Crisisorganisatie tijdens rampen en crises 
� Wij leggen niet alle risico’s vast in plannen en procedures (“risico-regel-reflex”) maar vertrouwen 

tijdens GRIP-inzetten op onze vakbekwame en veerkrachtige professionals. 
� De Afdeling Crisisbeheersing faciliteert alle crisisfunctionarissen door een passend 

vakbekwaamheidsprogramma aan te bieden; hierbij wordt gebruik gemaakt van portfolio’s en 
jaargesprekken. 
 

4) Evalueren mini(rampen) en mini(crises) 
� Alle GRIP-inzetten worden geëvalueerd volgens een vaste basismethodiek (“quick scans”). 

Indien daar aanleiding toe bestaat, wordt in nauwe samenspraak met de betrokken gemeente(n) 
een verdiepende evaluatie (voor het geheel of onderdelen) uitgevoerd. Het streven is er op 
gericht dat verbeterpunten uit evaluaties zich niet opnieuw voordien bij een nieuwe GRIP-inzet. 

� Als onderdeel van de nafase voeren wij publieksenquêtes uit die bedoeld zijn om de 
tevredenheid onder de betrokken burgers inzichtelijk te maken. 
 

5) Planvorming 
� Om voorbereid te zijn op risico’s maken we samen met onze netwerkpartners ramp- en 

incidentbestrijdingsplannen. In deze plannen wordt nadrukkelijk de verbinding gelegd met de 
multidisciplinaire hoofdstructuur van de Friese crisisorganisatie. De eigen verantwoordelijkheid 
van de burgers (zelfredzaamheid) nemen wij ook mee in de planvorming. In het Beleidsplan 
Crisisbeheersing 2015-2018 is opgenomen dat wij in 2017 de volgende plannen gaan 
actualiseren:  

o de rampbestrijdingsplannen Van Gansewinkel, BASF, Motip Dupli, en 
o het Incidentbestrijdingsplan Trein Incident Management 
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Welke investering doen we in 2017? 

De totale kosten voor dit programma bedragen ……… De onderbouwing van deze kosten is als volgt: 
 

Beleidsproduct Lasten Baten Eindtotaal 
Programma Crisisbeheersing     
    
    
    
…    
…    
Programma Crisisbeheersing  xx.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx.xxx 

 


