
 

 
 
 
 

 

Pagina 

1 

 

Staat van de Rampenbestrijding 2016 
 

Iedere drie jaar brengt de Inspectie Veiligheid en Justitie (IV&J) de Staat van de Rampenbestrijding 

uit. Hierin rapporteert de Inspectie op basis van een toetsingskader over de wijze waarop de 

veiligheidsregio voldoet aan de kaders voor de inrichting en uitvoering van rampenbestrijding en 

crisisbeheersing. Met dit memo wordt toegelicht wat de uitkomsten zijn van De Staat van 2016 

voor Veiligheidsregio Utrecht. 

 

Samenvatting 

Veiligheidsregio Utrecht hoort bij de top 3 van best presterende veiligheidsregio’s. De inzet van de 

VRU op het gebied van evalueren en vakbekwaamheid, accountmanagement en het 

Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) zorgt voor een bovengemiddelde score op de thema’s 

Kwaliteitszorg en Netwerk en Samenwerking. Binnen het thema Operationele prestaties kan nog 

een slag worden gemaakt in het (strategisch) adviseren vermogen aan crisisteams. 

 

Staat van de rampenbestrijding 2016 

Voorheen werd de Staat van de Rampenbestrijding door IV&J vooral opgemaakt aan de hand van 

een ‘vinkjeslijst’. In deze laatste Staat is gekozen voor een meer kwalitatieve beoordeling van de 

prestaties van de veiligheidsregio’s. De regio wordt beoordeeld aan de hand van vier onderwerpen:  

 

1. Planvorming:  

De Wet veiligheidsregio’s schrijft voor dat iedere veiligheidsregio moet beschikken over een 

Risicoprofiel, Beleidsplan en een Crisisplan. Gekeken is naar de onderlinge samenhang en het 

cyclische karakter. 

2. Netwerk en samenwerking:  

Gekeken wordt in hoeverre er wordt samengewerkt met de partners van de veiligheidsregio. Te 

denken valt – naast de gemeenten - aan politie, waterschappen, openbaar ministerie, defensie, 

ProRail, NS etc. 

3. Operationele prestaties: 

Beoordeeld wordt in hoeverre de veiligheidsregio voldoet aan de normen uit het Besluit 

veiligheidsregio’s. Hierbij wordt vooral gekeken naar uitkomsten van de systeemtest (het 

beoefenen van de gehele crisisstructuur) en evaluaties van incidenten en oefeningen. 

4. Kwaliteitszorg:  

Gekeken wordt of de veiligheidsregio beschikt over een evaluatiesystematiek en of er inzicht is 

in de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen. 

 

Regiobeeld Utrecht 

Algemeen gezegd: de VRU doet het goed. De VRU hoort zelfs bij de top van best presterende 

veiligheidsregio’s. Het onderwerp waar de VRU bovengemiddeld goed op scoort is Netwerk en 

Samenwerking. Dit gaat dan om de wijze waarop de VRU verbinding maakt met crisispartners en 

gemeenten. Via het accountmanagement heeft de samenwerking met gemeenten een impuls 

gekregen. Het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) is in het leven geroepen om  
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(veiligheids)ontwikkelingen in de regio te volgen en snel te kunnen optreden in samenwerking met 

(crisis)partners en gemeenten.   

 

Ook bovengemiddeld scoort de VRU op het onderdeel Kwaliteitszorg. Waardering is er voor de wijze 

waarop de VRU het lerend vermogen heeft ingericht. Er is een evaluatiesystematiek voor 

incidenten en een eenduidig systeem voor het bijhouden en verbeteren van de vakbekwaamheid 

van onze medewerkers.  

 

Verbeterpunten zijn er op het gebied van Operationele prestaties. Een slag kan worden gemaakt in 

het (strategisch) adviserend vermogen richting crisisteams, zoals het gemeentelijk en regionaal 

beleidsteam. In oefen- en leertrajecten wordt hieraan inmiddels veel extra aandacht gegeven.  

 

Staat van de Rampenbestrijding: De crisisorganisatie van de toekomst 

De maatschappij en daarmee de omgeving van de veiligheidsregio verandert voortdurend 

en snel en in deze beweging ontwikkelt zich parallel even voortdurend en snel de wijze 

waarop we omgaan met informatie. Informatie en de wijze waarop we die beheren, 

analyseren en benutten vormt een belangrijke factor voor de crisisorganisatie van de 

toekomst. Denk daarbij alleen al aan de toegenomen rol en impact van sociale media, 

maar ook nieuwe technologieën.  

We moeten dus sneller reageren op incidenten, omdat we ze eerder zien aankomen. We 

moeten en kunnen de inwoners van de regio beter bedienen met relevante informatie als 

sprake is van een incident, ramp of crisis. En we moeten en kunnen meer inzicht 

verschaffen aan inwoners van de regio over wat zij zelf kunnen doen om onveilige 

situaties te voorkomen.  

Dit zijn dan ook de thema’s uit het VRU-beleidsplan waar we momenteel hard mee aan 

de slag zijn om ons voor te bereiden op toekomstige crises.  
  



 

 
 
 
 

 

Pagina 

3 

Bijlage 1: Infographic IV&J Regiobeeld Utrecht 

 

 


