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Kenschets regio - VNOG



Missie:Missie:
Samen werken Samen werken 

aan Veiligheid!aan Veiligheid!



Visie:Visie:
Veilig en gezond wonen Veilig en gezond wonen 
werken en recreërenwerken en recreëren





Risicoprofiel

Wat kan ons overkomen?



Gemeente profiel 
in interactieve PDF 
(via website VNOG)



Voorbeeld informatie per Incidenttype

Samenvattende tekst. Via de lees meer> functie 
naar de wegingsfactoren van het risico en het 
uitgewerkte maatgevend scenario VNOG 



Voorbeeld uitgewerkt 
incidenttype: ziektegolf

• Ziektegolf is gewogen met de kans waarschijnlijk 
en impact hoog.

• Maatgevend scenario uitgeschreven gebaseerd op 
historische gegevens

• Draaiboeken opgesteld voor uitbraak infectieziekte
• Scenario beoefend in multidisciplinaire crisisteams 

van de VNOG (incl. GBT’s)
• Scenario beoefend met witte kolom partners



Tot slot: 
Ontwikkelingen 

in risico’s in 
kaart gebracht



Regionaal beleidsplan

Gebaseerd op de toekomstvisie VNOG vastgesteld in het 
AB van 15 januari 2020

Inhoud
•Visie & organisatie
•Kenschets & risicoprofiel 
•Beschrijving van de kerntaken
•Strategische pijlers 2021-2024
•Bijlage: dekkingsplan



Incidenttypen ter uitwerking 
in 2021-2024

1. Extreme weersomstandigheden
2. Brand in gebouw met meerdere kwetsbare personen
3. Verstoring elektriciteitsvoorziening
4. Verstoring telecom & ICT
5. Uitbraak van een onbekend virus 
(worst case scenario onder ziektegolf op basis van 

ervaringen met COVID-19)



Kerntaken

•GHOR
•Risico- en crisisbeheersing
•Incidentbestrijding
•Bedrijfsvoering

Fundament: een solide financiële basis en betrokken 
medewerkers



Strategische pijlers
•Zelfredzaam & risicobewust
•Vakbekwaam & deskundig
•Sterke informatiepositie

Ruimte voor innovatie: nieuwe werkwijzen & technologie



Bijlage: dekkingsplan
Uitwerking van de toekomstvisie VNOG: 
Compacte en slagvaardige organisatie van de brandweerzorg 
berekend op de risico’s

Inhoud
•Ontwikkelingen, wettelijk kader, risicogerichte benadering, 
organisatie van de brandweerzorg, spreiding basisbrandweerzorg en 
specialismen.
•Laat in plaatjes zien welke dekking het vastgestelde 
materieelspreidingslan oplevert per voertuig/systeem.



Voorbeeld: eerste 
tankautospuit
Rode ronde stip = kazerne

Groen = Goed
Geel = Voldoende
Rood = Onvoldoende



Proces

• Concept vastgesteld in het AB VNOG op 
25 juni 2020

• Op verzoek toelichting in de raad
• Reactie van de raad indienen bij de 

VNOG uiterlijk 31 oktober 2020
• Definitieve besluitvorming in het AB 

VNOG op 10 december 2020



Vragen ?Vragen ?
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