
Systeemtest 2017
Overzicht resultaten
Tijdens de systeemtest op 27 september 2017 is een ‘foto’ van de crisisbeheersingsorganisatie van 
Veiligheidsregio Fryslân gemaakt. Het scenario dit jaar was een natuurbrand in het Drents-Friese Wold. 
Hoewel de test slechts informatie over dat moment geeft, kan eruit afgeleid worden wat de staat van de 
crisisorganisatie is. De inspectie van Veiligheid en Justitie (VenJ) kijkt tijdens de test mee. Zij controleren 
of de aanpak van de systeemtest en de toetsing voldoen aan de criteria die in de wet staan (de Wet 
veiligheidsregio’s). 

Algemene indruk en resultaten
Veiligheidsregio Fryslân heeft de afgelopen jaren laten zien dat de crisisorganisatie steeds meer voldoet aan het 
toetsingskader van de Inspectie van Veiligheid en Justitie. De crisisorganisatie van Veiligheidsregio Fryslân voldoet 
ook in 2017 grotendeels aan de toets-punten. Samenvattend zien we de volgende resultaten:

Resultaten

Organisatie Alle teams zijn opgekomen in complete samenstelling. De teams hebben hun taken conform 

het toetsingskader uitgevoerd. 

Organisatie Tijdens de systeemtest van 2017 zien we duidelijk dat de teams hun adviserende rol oppakken. 

Advisering van het Regionaal Operationeel Team aan het Gemeentelijk Beleidsteam heeft 

bijvoorbeeld actief plaatsgevonden. Dit is een belangrijke stap voorwaarts ten opzichte van 

de vorige systeemtest. Geformuleerde adviezen kunnen in voorkomende gevallen nog wel 

concreter gemaakt worden om interpretatieverschillen te vermijden. Ten aanzien van scenario 

denken worden binnen alle teams de thema’s geduid, om tijd te winnen had het ROT eerder 

kunnen beginnen met het concreet uitwerken van het worstcasescenario.

Alarmering Tijdens de systeemtest voldoet Veiligheidsregio Fryslân op het gebied van alarmering aan 

vrijwel  alle eisen van het toetsingskader. De leden van het Commando Plaats Incident, het 

Regionaal Operationeel Team en het Team Bevolkingszorg zijn op tijd gealarmeerd. Alleen de 

leden van het GBT zijn drie minuten te laat gealarmeerd. 

Dit laatste valt mogelijk te verklaren uit het feit dat de tijdens een systeemtest te alarmeren 

organisatie afwijkt van die bij een werkelijk incident. Operationele eenheden hoeven niet te 

worden gealarmeerd en moeten door de centralist handmatig uit de standaard inzetvoorstellen 

van GMS worden verwijderd. De daarvoor benodigde extra handelingen kunnen leiden tot 

onduidelijkheden en de snelheid van de alarmering beïnvloeden. 



Opschaling Tijdens de systeemtest zijn het Gemeentelijk Beleidsteam, het team Bevolkingszorg en het 

team Crisiscommunicatie binnen de voorgeschreven tijden opgekomen. Dit geldt niet voor 

het CoPI en het ROT. 

Opschaling Er mag aangenomen worden dat alle leden van het CoPI en ROT na alarmering zo snel mogelijk 

met hun werkzaamheden zijn begonnen, ook al is dit niet direct uit de waarnemingsrapporten 

op te maken.  Desalniettemin verdient het aanbeveling om de leden van de crisisteams erop 

te wijzen dat het van belang is om - zonder daarbij de eigen veiligheid uit het oog te verliezen 

- zo snel mogelijk ter plaatse te zijn. 

Informatie-

maangement

Tijdens de systeemtest voldoet Veiligheidsregio Fryslân op het gebied van informatiemanagement 

aan vrijwel alle eisen uit het toetsingskader. Er is een totaalbeeld bijgehouden dat voor alle 

teams toegankelijk was. De verschillende onderdelen van de hoofdstructuur hebben hun 

eigen beeld bijgehouden in LCMS. De teams verwerkten informatie consequent in LCMS. De 

formulering van de verwerkte informatie verdient met name binnen de secties nog aandacht. 

Het GBT had technische opstartproblemen en heeft daarom op een andere manier het eigen 

beeld bijgehouden. Deze informatie kon om die reden niet netcentrisch worden gedeeld. 

Successen en aanbevelingen

Successen •   De crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Fryslân staat! De teams pakken hun rol en 

     taken goed op.

•   Alle teams zijn opgekomen in complete samenstelling.

•   De teams hebben hun adviserende rol duidelijk opgepakt.

•   De meeste informatie is netcentrisch gedeeld en op basis van daarvan heeft de   

     crisisorganisatie besluiten genomen.

Aanbevelingen •   Formuleer adviezen van de crisisteams zo concreet mogelijk om interpretatieverschillen 

     te vermijden.

•   Zorg ervoor dat binnen crisisteams aandacht is voor vroegtijdig starten met het uitwerken 

     van scenario’s.

•   Streef ernaar om bij de volgende systeemtest de alarmering voor de centralist zo regulier 

     mogelijk te laten verlopen.

•   Wijs de leden van de crisisteams erop dat het van belang is om - zonder daarbij de eigen 

     veiligheid uit het oog te verliezen - zo snel mogelijk ter plaatse te zijn.

•  Besteed aandacht aan de kwaliteit van de informatie die door de secties in LCMS wordt 

    verwerkt. 

Vragen of meer informatie?
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Crisisbeheersing, telefonisch 088 
22 99 111 of per mail incidentevaluaties@vrfryslan.nl.


