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Veiligheidsregio IJsselland: partner in veiligheid
Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) heeft sinds
de start in 2014 veel bereikt. Er staat een
robuuste organisatie, die vertrouwen krijgt
van haar omgeving. Natuurlijk zijn er de
wettelijke taken: we werken nog altijd aan
het versterken van veiligheid in de fysieke
leefomgeving, beperken risico’s waar het
kan en bestrijden incidenten wanneer dat
moet. Nu is de tijd aangebroken om verder
te groeien. Onze maatschappij verandert,
nieuwe typen crises dienen zich aan en het
denken over veiligheid verandert.
Veiligheidsregio IJsselland richt zich daarom
de komende jaren meer op de buitenwereld
en levert daarbij nog meer maatwerk in
verbinding met de samenleving en onze
partners. Ons doel is de continuïteit van
de samenleving binnen de elf gemeenten
uit onze regio te waarborgen. Dit doen we
niet alleen door rampen te bestrijden, maar
ook door ze te voorkomen. Onze burgers
en partners mogen daarbij op ons rekenen
als expert, strategische netwerkpartner
en adviseur. Maar gelijktijdig willen we ze
uitdagen om zelf een actieve bijdrage te
leveren aan een veilig IJsselland.

Hoe we dat gaan doen is beschreven in onze
Strategische Beleidsagenda 2019-2023.
Hierin vindt u onze strategische richting,
geformuleerd in concrete doelen en acties, die
we jaarlijks verder uitwerken.
Dit doen we natuurlijk niet alleen. De
komende jaren werken we samen met
gemeenten, bedrijven en partners aan
een gezond en veilig IJsselland. Ook
deze Strategische Beleidsagenda hebben
we samen met onze partners gemaakt.
Dankzij de inbreng en expertise van vele
vertegenwoordigers van gemeenten,
gemeenteraden, bestuur, crisispartners en,
niet te vergeten, onze eigen medewerkers,
kregen nieuwe ambities en doelen vorm. Nu is
het tijd geworden ze te realiseren.
Ik wens u veel leesplezier en kijk er naar uit
om onze doelen en ambities de komende
jaren samen met u te realiseren!

Henk Jan Meijer
voorzitter Veiligheidsregio IJsselland
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Samen werken aan veiligheid
Over ons
Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) staat 7
dagen per week 24 uur per dag klaar met
kennis, mensen en middelen. Wij bestrijden
incidenten waar het moet, maar nog liever
voorkomen en beperken we risico’s waar het
kan. Hierbij hebben wij het vertrouwen van
onze veiligheidspartners en inwoners.
We investeren in ons vakmanschap, in
verbinding met onze partners en in een sterke
interne binding met ons vak en onze collega’s.
Nieuwe ontwikkelingen en risico’s in het
veiligheidsdomein vragen om een flexibele
invulling van onze rol. Bij het bestrijden van
rampen hebben wij een duidelijk sturende
taak. Als het gaat om preventie zijn we expert
en regisseur. Andere uitdagingen vragen juist
om een adviserende of verbindende rol.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij de nieuwe
thema’s in het risicoprofiel van IJsselland:
cyberveiligheid, klimaatverandering,
terrorisme, maatschappelijke onrust en de
toekomstige vliegroutes van Lelystad Airport.
Dit zijn nationale en zelfs internationale
thema’s, maar de effecten kunnen gevolgen
hebben voor burgers en bedrijven in onze
regio en daarmee voor de continuïteit van
onze samenleving. Wij agenderen deze
onderwerpen en we faciliteren onze partners
bij de aanpak ervan. Belangrijk vinden we ook
dat instanties en inwoners zich bewust zijn
van de veiligheid van zichzelf en anderen in
hun directe omgeving. Daarom informeren
en adviseren wij bedrijven, instellingen en
inwoners over risico’s en zelfredzaamheid.

Veiligheidsregio IJsselland in 2023:
•
heeft een sterke relatie met
gemeenten, partners en inwoners en
investeert hierin;
•
speelt in op de maatschappelijke
behoefte;
•
heeft zicht op aanwezige en mogelijke
risico’s en vervult hierin een
signalerende en adviserende rol;
•
vult haar positie in het netwerk stevig
en herkenbaar in;
•
pakt, naast het bestrijden van rampen,
ook nadrukkelijk haar rol in het
voorkomen van incidenten en
versterken van de samenwerking;
•
weet wanneer te sturen, regisseren,
agenderen, faciliteren, adviseren of
informeren.
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Onze kerntaken
Het
inventariseren
van risico’s
van branden,
rampen en crises.
Wat
zijn de wettelijke
taken
en verantwoordelijkheden
van Veiligheidsregio IJsselland?
Rampenbestrijding en crisisbeheersing
Het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises.
Organiseren en coördineren van maatregelen met het oog op een ramp, het voorkomen van een ramp
en het beperken van de gevolgen van een ramp.
Organiseren en coördineren van maatregelen met het oog op handhaving van de openbare orde
ingeval een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.
Het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening, gericht op de bestrijding van rampen en crises,
voor en tussen de betrokken diensten en organisaties.
Het geven van informatie aan inwoners, bedrijven en andere organisaties over risico’s, rampen en crises
die de regio kunnen treffen, over de maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming en bestrijding hiervan
en over de daarbij te volgen gedragslijn.
Meldkamer
Het voorzien in de meldkamerfunctie voor het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen,
het bieden van een adequaat hulpaanbod, en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.
Brandweer
Het instellen en in stand houden van een brandweer.
Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand.
Het waarschuwen van de bevolking.
Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand.
Het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting.
Het adviseren over brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden
van ongevallen met gevaarlijke stoffen.
Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel.
GHOR
Het instellen en in stand houden van een geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).
Het verzorgen van de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in het kader
van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing en advisering daarover.

Deze beleidsagenda
Binden en verbinden zijn twee belangrijke
kernwaarden van VRIJ. Deze beleidsagenda
hebben we daarom niet alléén gemaakt.
Medewerkers en vertegenwoordigers van
gemeenteraden, gemeenten, bestuur en
veiligheidspartners hebben samen met ons
gewerkt aan onze Strategische Beleidsagenda.
Gezamenlijk hebben wij interne en externe
trends in kaart gebracht (zie de trendkaarten
op bladzijden 8, 10 en 12) en deze
geanalyseerd, om vervolgens de ambities en
prioriteiten te bepalen (bladzijden 14 en 16).
Daarmee vormt deze beleidsagenda de start
van een nieuwe fase waarin we in IJsselland
nog beter samen werken aan veiligheid!

Brandweer
De brandweer in IJsselland is voor een groot
deel georganiseerd met vrijwilligers. Gedurende
deze beleidsperiode starten wij het programma
Toekomstbestendige Brandweerzorg. Zo willen
we er voor zorgen dat Brandweer IJsselland ook
in de toekomst nog met vrijwilligers, dicht bij
onze inwoners en midden in de maatschappij
georganiseerd kan worden. Voorzien van
moderne, passende en meer flexibele
uitrukvormen.
Bevolkingszorg
In 2015 werd de basis gelegd voor een compact
en slagvaardig Team Bevolkingszorg. Het
team is groeiende. De komende jaren gaat
dit team verder op de ingeslagen weg en er
wordt verder geïnvesteerd in professionaliteit.
Piketfuncties zijn gevuld, piketfunctionarissen
vakbekwaam. De elf gemeenten, ondersteund
door Bureau Bevolkingszorg, zetten samen
met het Team Bevolkingszorg stappen om
professioneel incidenten te blijven bestrijden,
crisiscommunicatie te verzorgen en nazorg te
verlenen.
Veilig Leven
In het programma Veilig Leven werken het
Veiligheidsbureau, de GHOR en de brandweer
samen aan een integrale aanpak om
risico’s zoveel mogelijk te voorkomen en de
zelfredzaamheid van inwoners, instellingen
en bedrijven en hun directe omgeving te
stimuleren. Samen met partners werken we
op deze manier aan een gezond en veilig
IJsselland.
Meldkamer Oost Nederland
Samen met de veiligheidsregio’s GelderlandZuid, Gelderland-Midden, Noord- en OostGelderland en Twente bouwen we aan de
gezamenlijke meldkamer voor de toekomst.
Vanaf 2022 vindt de verwerking van meldingen
voor brandweer, politie en ambulancedienst
plaats vanuit deze nieuwe meldkamer voor
Oost-Nederland en dragen we het beheer van
deze meldkamer over aan de politie.
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Interne trends en factoren
(kaart 1 van 2)

Voorkomen en
bestrijden
Organisatie
Voorkomen en
bestrijden
Cultuur

Zie vorige
pagina
VRIJ richt
zich steeds meer op voorkomen van crises, haar netwerkfunctie en advisering
VRIJ richt zich naast bestrijding steeds meer op het voorkomen van rampen en crises.
VRIJ brengt partners steeds vaker bij elkaar rond (nieuwe) risico’s, zoals digitale dreigingen en terrorisme.
VRIJ adviseert gemeenten en partners steeds vaker bij rampen en crises.
VRIJ kent een hechte maar verkokerde familiecultuur
VRIJ
kent
van oudsher
sterke
familiecultuur,
steeds zakelijker
wordt. van crises
VRIJ
gebruikt
steeds een
vaker
nieuwe
technologiedie
enlangzaamaan
data bij het voorkomen
en bestrijden
Medewerkers en partners vinden de cultuur bij VRIJ collegiaal, communicatief, dienstverlenend en verbeteringsgezind.
VRIJ verbetert informatievoorziening voor, tijdens en na crisisoptreden, zoals met het Veiligheidsinformatiecentrum.
Brandweerposten in de regio hechten sterk aan hun lokale identiteit.
VRIJ heeft steeds meer (open) data tot haar beschikking voor analyse van risico’s.
Partners vinden de brandweer te dominant binnen VRIJ en kolommen weinig tot samenwerking geneigd.
VRIJ werkt steeds meer informatiegestuurd, zoals met drones, maar dit kan beter volgens medewerkers en partners.
VRIJ werkt steeds klantgerichter, maar dit blijft nog beperkt
VRIJ werkt op sommige vlakken beperkt samen met partners
VRIJ geeft zijn dienstverlening steeds vaker vorm in reactie op vragen van gemeenten en partners.
VRIJ werkt goed samen met partners in urgente situaties, zoals rampenbestrijding.
Partners en medewerkers vinden dat VRIJ kennis over de lokale situatie, risico’s en belangen kan verbeteren.
VRIJ werkt vooral samen met partners in het fysieke domein, minder in het sociaal domein.
VRIJ werkt nog beperkt samen met partners in niet-urgente situaties, mede door rolonduidelijkheid
VRIJ werkt nog beperkt samen met nieuwe spelers, disciplines en andere veiligheidsregio’s.

Wat zijn
de relevante
Wat zijn
interne
trends
de relevante
eninterne
factoren?
trends
en factoren?

VRIJ investeert in haar medewerkers
VRIJ zet in op duurzame inzetbaarheid van personeel, zoals met het programma Samen Gezond & Vitaal.
VRIJ (ver)plaatst de juiste mensen op de juiste plek volgens haar strategische personeelsplan.
VRIJ biedt trainingen voor middenmanagement en talenten, samen met organisaties in de regio (‘VR Academy’).
VRIJ
geeft
medewerkers
verantwoordelijkheid
voor
hun ontwikkeling
en ruimte om werk in te vullen.
VRIJ
voert
kerntaken goed
uit, met een (nog)
gefragmenteerde
strategie
VRIJ heeft de organisatie en middelen op orde om haar kerntaken goed uit te voeren.
VRIJ heeft
een personeelsbestand
dat vergrijst
en lang
op dezelfde
functie blijft
Doelen
uit strategische documenten
(zoals
begroting,
organisatieplan
en beleidsplan) sluiten niet op elkaar aan.
Partners kennen de missie, strategie en resultaten van VRIJ vaak niet of vinden deze onduidelijk.
De gemiddelde leeftijd bij VRIJ is 43 jaar en dit loopt de komende jaren naar verwachting verder op.
De geleidelijke stijging van de AOW-leeftijd maakt dat werknemers op latere leeftijd met pensioen gaan.
Medewerkers
VRIJ wisselen
minder dan bij
werkgevers
van functie.
VRIJ heeft debijorganisatie
vereenvoudigd
omandere
partners
en gemeenten
beter te bedienen

Organisatie
Medewerkers

VRIJ heeft in 2018 de organisatiestructuur vereenvoudigd, zoals door het management te verkleinen.
Het personeelsbestand
vanbeleidVRIJ krimpt
en de rechtspositie
van medewerkers
verandert meer ruimte dit in te vullen.
Management richt
en planvorming
op hoofdlijnen
in en geeft medewerkers
VRIJ heeft accountmanagement ingevoerd, met vaste aanspreekpunten in de organisatie voor externen.
Tussen 2014 en 2018 is het personeelsbestand met 10,8 procent afgenomen van 1.148 naar 1.024 medewerkers.
Medewerkers en partners vinden de interne aansturing complex en missen duidelijkheid over beslissingen.
Het aantal vrijwilligers bij de brandweer nam tussen 2014 en 2018 af van 784 tot 735, een daling van 6,3 procent.
VRIJ heeft een systeem ontwikkeld om de kwaliteit van de crisisorganisatie te evalueren en te verbeteren.
VRIJ heeft steeds minder vakspecialisten in dienst.
Per 2020 kan de rechtspositie van personeel (inclusief vrijwilligers) veranderen, met hogere kosten tot gevolg.
Repressief personeel mag na afschaffing van functioneel leeftijdsontslag maar 20 jaar bezwarende functies uitoefenen.

Cultuur
Zie volgende
Vrijwilligers
blijvenpagina
steeds minder lang bij de brandweer en zijn soms moeilijk te vinden

Medewerkers

De periode dat vrijwilligers ingezet kunnen worden voor repressief brandweerwerk daalt.
Sommige brandweerposten kampen met te weinig animo voor vacante plekken, anderen juist met te veel.

Over deze kaart
Met welke interne trends en factoren binnen de organisatie moet Veiligheidsregio IJsselland
(VRIJ) rekening houden bij het nadenken over haar Strategische Agenda 2020-2023? Dat staat
Over
deze
kaart
op
deze
kaart.
Met kolommen
welke interne
trends en
binnen de organisatie
Veiligheidsregio
IJsselland
Met
bedoelen
wefactoren
de drie organisaties
waaruit demoet
Veiligheidsregio
bestaat:
(VRIJ) rekening
houden bij het
nadenken over haar Strategische
Agenda
2019-2023?
Dat staat
brandweer,
Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie
in de Regio
(GHOR)
en bevolkingszorg.
op deze
kaart.
Met
veiligheidspartners
bedoelen we op deze kaart alle professionals waarmee VRIJ
Met kolommen
bedoelen
wevoor
de drie
organisaties
de Veiligheidsregio
samenwerkt
rond
veiligheid
de regio:
politie,waaruit
GGD, gemeenten,
bedrijven,bestaat:
enzovoort.
brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en bevolkingszorg.
Met veiligheidspartners bedoelen we op deze kaart alle professionals waarmee VRIJ
samenwerkt rond veiligheid voor de regio: politie, GGD, gemeenten, bedrijven, enzovoort.
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Interne trends en factoren
(kaart 2 van 2)

Voorkomen en
bestrijden

Zie vorige pagina

Organisatie
VRIJ kent een hechte maar verkokerde familiecultuur

Cultuur

VRIJ kent van oudsher een sterke familiecultuur, die langzaamaan steeds zakelijker wordt.
Medewerkers en partners vinden de cultuur bij VRIJ collegiaal, communicatief, dienstverlenend en verbeteringsgezind.
Brandweerposten in de regio hechten sterk aan hun lokale identiteit.
Partners vinden de brandweer te dominant binnen VRIJ en kolommen weinig tot samenwerking geneigd.
VRIJ werkt steeds klantgerichter, maar dit blijft nog beperkt
VRIJ geeft zijn dienstverlening steeds vaker vorm in reactie op vragen van gemeenten en partners.
Partners en medewerkers vinden dat VRIJ kennis over de lokale situatie, risico’s en belangen kan verbeteren.

Wat zijn
de relevante
interne trends
en factoren?

VRIJ investeert in haar medewerkers
VRIJ zet in op duurzame inzetbaarheid van personeel, zoals met het programma Samen Gezond & Vitaal.
VRIJ (ver)plaatst de juiste mensen op de juiste plek volgens haar strategische personeelsplan.
VRIJ biedt trainingen voor middenmanagement en talenten, samen met organisaties in de regio (‘VR Academy’).
VRIJ geeft medewerkers verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling en ruimte om werk in te vullen.
VRIJ heeft een personeelsbestand dat vergrijst en lang op dezelfde functie blijft
De gemiddelde leeftijd bij VRIJ is 43 jaar en dit loopt de komende jaren naar verwachting verder op.
De geleidelijke stijging van de AOW-leeftijd maakt dat werknemers op latere leeftijd met pensioen gaan.
Medewerkers bij VRIJ wisselen minder dan bij andere werkgevers van functie.
Het personeelsbestand van VRIJ krimpt en de rechtspositie van medewerkers verandert

Medewerkers

Tussen 2014 en 2018 is het personeelsbestand met 10,8 procent afgenomen van 1.148 naar 1.024 medewerkers.
Het aantal vrijwilligers bij de brandweer nam tussen 2014 en 2018 af van 784 tot 735, een daling van 6,3 procent.
VRIJ heeft steeds minder vakspecialisten in dienst.
Per 2019 kan de rechtspositie van personeel (inclusief vrijwilligers) veranderen, met hogere kosten tot gevolg.
Repressief personeel mag na afschaffing van functioneel leeftijdsontslag maar 20 jaar bezwarende functies uitoefenen.
Vrijwilligers blijven steeds minder lang bij de brandweer en zijn soms moeilijk te vinden
De periode dat vrijwilligers ingezet kunnen worden voor repressief brandweerwerk daalt.
Sommige brandweerposten kampen met te weinig animo voor vacante plekken, anderen juist met te veel.

Over deze kaart
Met welke interne trends en factoren binnen de organisatie moet Veiligheidsregio IJsselland
(VRIJ) rekening houden bij het nadenken over haar Strategische Agenda 2019-2023? Dat staat
op deze kaart.
Met kolommen bedoelen we de drie organisaties waaruit de Veiligheidsregio bestaat:
brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en bevolkingszorg.
Met veiligheidspartners bedoelen we op deze kaart alle professionals waarmee VRIJ
samenwerkt rond veiligheid voor de regio: politie, GGD, gemeenten, bedrijven, enzovoort.
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Externe trends en factoren

De regio heeft te maken met nieuwe risico’s door gebruik van digitale technologieën
Gebruik van (nieuwe) ICT-technologie vergroot risico’s, zoals onrust na (onjuiste) berichten op social media.
Burgers, bedrijven en overheden zijn steeds afhankelijker van ICT; hierdoor nemen gevolgen bij verstoring toe.
Kwaadwillenden kunnen met (nieuwe) technologie makkelijker objecten aanvallen, zoals met cyberaanvallen.
De regio heeft te maken met veranderende risico’s door klimaatverandering

Veiligheidsrisico’s

Klimaatverandering leidt tot extremer weer en vergroot risico’s, zoals op wateroverlast, branden en elektriciteitsuitval.
Nieuwe manieren van bouwen en energieopslag vanwege verduurzaming brengen (onbekende) risico’s mee.
Door nieuw beleid en activiteiten (‘meerlaagse veiligheid’) daalt het risico op overstromingen in de regio.
De regio heeft te maken met nieuwe of complexere risico’s door demografische veranderingen
Het aantal zelfstandig wonende kwetsbare inwoners die extra hulp nodig hebben bij rampen of crises neemt toe.
Mensen worden steeds ouder, dit vergroot kans op en impact van risico’s zoals brand in ouderenwoningen.
De regio kent steeds meer verkeerstromen en ‘hoog-risico-evenementen’ met grotere kans op verstoringen.
Risico’s zijn steeds vaker regio-overstijgend
Oorzaken en gevolgen van crises zijn steeds vaker regio-overstijgend, zoals door klimaatverandering en digitalisering.

Burgers en bedrijven informeren zich steeds vaker via nieuwe kanalen over veiligheid in de regio

Wat zijn
de relevante
externe trends
en factoren?

Burgers en
bedrijven

Burgers informeren zich vaker via nieuwe media zoals Twitter, en minder via traditionele media zoals krant of tv.
Burgers wantrouwen overheidsinformatie steeds vaker, zoals door tegengeluiden op social media.
Journalisten leggen steeds meer nadruk op veiligheidsbeleving van betrokkenen, minder op de feiten.
Berichtgeving over veiligheid in de regio neemt toe, sommige burgers raken hierdoor de weg kwijt.
Burgers zijn steeds bewuster van veiligheidsrisico’s, waardoor VRIJ makkelijker met hen kan samenwerken.
Burgers voelen zich steeds veiliger, maar verwachten steeds meer van de overheid bij rampen en crises
Het aantal burgers in Nederland dat zich wel eens onveilig voelt daalt (48% in 2005, 34% in 2017).
Burgers en bedrijven hebben minder begrip voor verstoring van het dagelijkse leven.
Burgers willen veel vrijheid van handelen, maar ook dat de overheid krachtig optreedt bij rampen en crises.
Burgers en bedrijven verwachten snel concrete informatie van overheden tijdens en vóór een crisis.

Gemeenten in de regio willen veiligheid dicht bij burgers organiseren
Gemeenten willen veiligheidsdiensten dicht bij burgers organiseren: zichtbaar en met lokaal maatwerk.
Bestuurders verwachten meer zichtbare maatregelen van VRIJ bij evenementen door de ervaren terreurdreiging.
Raadsleden kunnen beleid en budget van VRIJ moeilijk sturen, omdat alle gemeenten in de regio moeten instemmen.
Overheden verlangen dat burgers en bedrijven meer bijdragen aan veiligheid

Overheid

Gemeenten en veiligheidsregio’s willen zelfredzaamheid van burgers en bedrijven vergroten, zoals via voorlichting.
Overheden veranderen wet- en regelgeving waar veiligheidsregio’s aan moeten voldoen
Invoering van de Omgevingswet in 2021 vergroot de diversiteit in lokale regels waar VRIJ mee te maken heeft.
Overheden verscherpen milieunormen, zoals voor duurzaam grondwater- en energiegebruik.
Het kabinet komt in 2019 met een evaluatie van de Wet voor de veiligheidsregio’s.

Over deze kaart
Met welke externe trends en factoren binnen de organisatie moet
Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) rekening houden bij het nadenken
over haar Strategische Agenda 2019-2023? Dat staat op deze kaart.

12

Het Rijk stimuleert dat veiligheidsregio’s meer samenwerken
Het Rijk en het Veiligheidsberaad organiseren samenwerking tussen veiligheidsregio’s op strategische thema’s.
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Strategische Beleidsagenda 2019 - 2023

VRIJ brengt veiligheidsrisico’s beter in kaart en houdt deze analyse up-to-date

(kaart 1 van 2)

Veiligheidsrisico’s

VRIJ breidt haar risicoprofiel uit met analyse van nieuwe risico’s, zoals digitale dreigingen en klimaatverandering.
VRIJ houdt zijn risicoprofiel actueel, door risico’s opnieuw te beoordelen en nieuwe risico’s toe te voegen.
VRIJ vergroot de kennis van risico’s door slimmer gebruik van informatiebronnen binnen én buiten de organisatie.
VRIJ onderzoekt kwetsbaarheden van de eigen organisatie voor risico’s, zoals in oefeningen, en past zich hierop aan.
VRIJ neemt wettelijke taken als vertrekpunt bij het bepalen van haar rol bij veiligheidsrisico’s
VRIJ richt haar organisatie in eerste instantie op risico’s waarvoor het wettelijk verantwoordelijk is.
VRIJ geeft prioriteit aan (nieuwe) risico’s die in het risicoprofiel hoog scoren.
VRIJ bepaalt voor bekende risico’s wat haar rol is: sturen, regisseren, adviseren, faciliteren of agenderen.
VRIJ brengt partijen bij elkaar bij nieuwe risico’s zonder duidelijke verantwoordelijke, en stelt samen rollen vast.

VRIJ houdt meer rekening met maatschappelijke gevolgen bij crisisbeheersing
VRIJ stemt crisisoptreden en communicatie af op maatschappelijke gevolgen, zoals sociale onrust door crises.
VRIJ gaat sociale onrust door crises intensief monitoren, zoals door analyse van (sociale) media.
VRIJ heeft een meer toekomstbestendige brandweer
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Voorkomen
en bestrijden

VRIJ bepaalt het bereik van brandweerposten op basis van historische data over uitrijtijden (‘paraatheid’).
VRIJ houdt bij inrichting van brandweerposten rekening met doelmatigheid, eisen aan paraatheid en sociale functie.
VRIJ brengt belangen in bij de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s en anticipeert op wetsveranderingen.
Burgers en bedrijven in de regio zijn beter in staat zelf crises te voorkomen en te bestrijden
VRIJ vergroot de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven rond veiligheid, zoals met voorlichting en oefeningen.
VRIJ brengt veiligheidsinitiatieven van burgers en bedrijven in de regio in kaart en sluit beleid hierop aan.
VRIJ houdt intensievere oefeningen voor crisisbestrijding
VRIJ organiseert innovatieve oefeningen: zowel met nieuwe partijen, als voor onderdelen van de crisisorganisatie.

VRIJ werkt samen met partners aan (voorbereiding op) crisisbeheersing

Samenwerking

VRIJ agendeert (nieuwe) veiligheidsvraagstukken bij partners in de regio en brengt hen bij elkaar.
VRIJ betrekt bij de voorbereiding op crisisbeheersing ook nieuwe partners, zoals tech- en telecombedrijven.
VRIJ voert op verzoek van gemeenten taken uit buiten het wettelijke kader, zoals hulp bij vluchtelingenopvang.
VRIJ vult samenwerkingsafspraken en convenanten concreet in.
VRIJ werkt samen met partners om veiligheid dichter bij burgers te organiseren
VRIJ kiest per risico het samenwerkingsverband dat het beste aansluit bij de lokale veiligheidsbehoefte en -beleving.
VRIJ werkt waar nodig of nuttig samen met andere veiligheidsregio’s en houdt zich aan afspraken.

Communicatie
Cultuur
Over deze kaart
Wat zijn de doelen en acties van de Strategische Beleidsagenda
2019-2023 van de Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ)? Het antwoord
staat op deze kaart. De dikgedrukte zinnen zijn de doelen. De zinnen
daaronder geven de acties waarmee VRIJ deze doelen wil bereiken.
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Zie volgende pagina

Vakmanschap
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Strategische Beleidsagenda 2019 - 2023
(kaart 2 van 2)

Veiligheidsrisico’s
Voorkomen
en bestrijden
Samenwerking

Zie vorige pagina

VRIJ is hét regionale loket voor veiligheidsvragen van burgers en partners
VRIJ beantwoordt veiligheidsvragen van burgers en partners voor onderwerpen waarvoor zij verantwoordelijk is.
VRIJ verwijst burgers en partners bij veiligheidsvragen waarvoor zij niet verantwoordelijk is door naar de juiste partij.
VRIJ maakt het makkelijker voor gemeenten om vragen te stellen over veiligheid.
VRIJ informeert burgers en partners vaker en uitvoeriger over risico’s en hoe hierbij te handelen

Communicatie

VRIJ ontwikkelt en implementeert een communicatiestrategie die bijdraagt aan de doelen van haar beleidsagenda.
VRIJ gaat burgers en partners bij incidenten beter informeren en een handelingsperspectief bieden.
VRIJ stemt communicatie rond nazorg bij rampen en crises af met gemeenten.
VRIJ maakt het risicoprofiel toegankelijker en makkelijker te begrijpen, binnen én buiten de organisatie.
VRIJ communiceert beter wat zij presteert en ambieert
VRIJ informeert burgers en partners transparant en begrijpelijk over haar rol en prestaties.

Hoe ziet
de Strategische
Beleidsagenda
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VRIJ stemt communicatie over risico’s en incidenten beter af op de beleving van haar omgeving
VRIJ baseert communicatie over incidenten op de veiligheidsperceptie van burgers, zoals blijkt op social media.
VRIJ gebruikt communicatiekanalen die aansluiten bij mediagebruik van burgers en bedrijven, zoals Twitter en Facebook.

VRIJ werkt klantgerichter
VRIJ houdt in haar dienstverlening rekening met de lokale context en helpt medewerkers hiervoor oog te hebben.
VRIJ houdt bij crisisbeheersing, communicatie en analyse rekening met de beleving van burgers en bedrijven.

Cultuur

VRIJ heeft een heldere cultuur die leeft onder medewerkers
VRIJ vertaalt haar kernwaarden binden, verbinden, vertrouwen en vakmanschap naar werkhoudingen en gedrag.
VRIJ verwacht dat medewerkers de cultuur kennen en zich houden aan het motto: afspraak is afspraak.
VRIJ zoekt naar nieuwe medewerkers die passen bij de gewenste cultuur.
VRIJ heeft een meer open en creatieve cultuur
VRIJ geeft medewerkers ruimte om te komen met eigen en vernieuwende ideeën.
VRIJ stimuleert een cultuur waarin collega’s zich vrij voelen om feedback te geven en ontvangen.
VRIJ stimuleert medewerkers breed en creatief te denken.

Vakmanschap

VRIJ investeert in kennis en kunde van medewerkers
VRIJ stimuleert medewerkers gebruik te maken van ontwikkelingsmogelijkheden, zoals de VR-academy.
VRIJ houdt rekening met veranderende werkwijzen door nieuwe wetgeving en traint personeel hierin.
VRIJ vergroot het privacybewustzijn van medewerkers en traint hen in informatiegestuurd werken.
VRIJ implementeert beleid om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten.

Over deze kaart
Wat zijn de doelen en acties van de Strategische Beleidsagenda 2019-2023
van de Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ)? Het antwoord staat op deze kaart.
De dikgedrukte zinnen zijn de doelen. De zinnen daaronder geven de acties
waarmee VRIJ deze doelen wil bereiken.
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Bijlage: missie & visie
Missie: (Waarom bestaan wij?)
Versterken van veiligheid in de fysieke
leefomgeving: risico’s beperken waar het kan
en incidenten bestrijden waar het moet.
Visie: (Hoe realiseren wij onze missie?)
Wij:
• kennen de risico’s en communiceren
hierover naar de inwoners van IJsselland;
• maken gebruik van het vakmanschap van
integere medewerkers;
• verbinden ons in het netwerk door
samenwerking met burgers en partners;
• adviseren over en denken mee in de
veiligheidsvraagstukken door de inbreng
van onze kennis en kunde en wij
stimuleren zelfredzaamheid van inwoners
en bedrijven;
• bereiden ons voor op mogelijke
incidenten, ook samen met onze partners;
• bestrijden incidenten wanneer ze zich
voordoen en coördineren de inzet.

Met dank aan
De zes rollen van Veiligheidsregio IJsselland
Sturen
VRIJ bepaalt zelf het doel en acties voor een
veiligheidsvraagstuk, en stuurt als
eindverantwoordelijke op het resultaat.
Regisseren
VRIJ brengt op eigen initiatief partijen bij
elkaar die samen verantwoordelijk
zijn om een veiligheidsvraagstuk op te pakken.
VRIJ helpt als regisseur om
samen met partijen het doel en de
rolverdeling te bepalen.
Agenderen
VRIJ verkent samen met partijen wat de
gevolgen zijn van veiligheidsontwikkelingen
voor de regio en welke rol dit van partijen in
de regio vereist.
Faciliteren
VRIJ stelt op verzoek van partners
voorzieningen, mensen en middelen
beschikbaar om veiligheidsvraagstukken op te
pakken.
Adviseren
VRIJ draagt op verzoek van partners
zelf bij met kennis en expertise over
veiligheidsvraagstukken, of verwijst hen door
naar de juiste partij.

Onze kernwaarden:
binding, verbinding,
vertrouwen en vakmanschap
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Deze strategische beleidsagenda is gemaakt
in samenwerking met:
Gemeente Deventer
Gemeente Hardenberg
Gemeente Staphorst
Gemeente Zwartewaterland
Gemeente Kampen
Gemeente Zwolle
Gemeente Ommen
Gemeente Dalfsen
Gemeente Steenwijkerland
Gemeente Olst-Wijhe
Gemeente Raalte
Gasunie
Enexis
Omgevingsdienst IJsselland
Provincie Overijssel
GGD IJsselland
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Arriva
Rijkswaterstaat
Openbaar Ministerie
Politie Eenheid Oost en District IJsselland
Defensie
Trendbureau Overijssel
Vitens
Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland

Informeren
VRIJ monitort veiligheidsvraagstukken en
informeert burgers, bedrijven of andere
partijen over de veiligheidssituatie en
ontwikkelingen in de regio.
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