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Interregionale samenwerking Strategisch Programma Drieslag krijgt betekenis 

 

Het Strategisch Programma Drieslag: Samen Kwalitatief Sterker gaat betekenis krijgen en 

wordt nu echt zichtbaar. Korte filmpjes en infographics ondersteunen de gesprekken die 

binnen en buiten de drie projectgroepen de komende maanden in de drie regio’s gaan 

plaatsvinden. Dit alles met het doel om voor de veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en 

Vechtstreek en Utrecht in het eerste kwartaal (zoveel mogelijk in januari) 2020 een 

integraal opleidings-, trainings- en oefenbeleid en een voorlopig ontwerp van de 

onafhankelijke businesscase op te leveren voor het interregionaal kennis- en 

vakbekwaamheidscentrum, een voorlopig ontwerp interregionaal crisisplan en 

bedrijfsplan voor het interregionaal veiligheidsbureau. Daarnaast vindt de verdere 

voortgang van de harmonisatie van de werkprocessen voor brandweer en 

crisisbeheersing plaats op weg naar de Meldkamer Midden-Nederland.  

 

Waar gaat het ook alweer over? 

 

Veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht gaan intensiever samenwerken om de 

crisisorganisatie te verbeteren aan de hand van drie projecten. Het betreft de realisatie van een 

interregionaal kennis- en vakbekwaamheidscentrum, de realisatie van een interregionaal 

veiligheidsbureau en de harmonisatie van de processen voor brandweer en crisisbeheersing voor de 

meldkamer Midden-Nederland. Deze onderdelen zijn samengebracht in het Strategisch Programma 

Drieslag. Onderaan deze nieuwsbrief vind je een toelichting over de drie projecten. 

 

Doelstellingen 

 

In maart van dit jaar is de bestuurlijke opdracht voor het programma vastgesteld door de algemeen 

besturen van de drie veiligheidsregio’s. De doelstellingen zijn: 

 Het versterken van continuïteit van dienstverlening en taakuitvoering; 

 Het borgen en versterken van de kwaliteit van de te leveren producten en diensten; 

 Beheersbaarheid van kosten voor een interregionale crisisorganisatie en vakbekwaamheid. 

 

Status programma Drieslag 

 

Het ontwerpprogrammaplan is vastgesteld door de ambtelijke en bestuurlijke stuurgroep en op 2 

oktober is dit vastgesteld door de algemeen besturen van de veiligheidsregio’s in Flevoland en Gooi en 

Vechtstreek. Op 11 november wordt het ontwerpprogrammaplan geagendeerd voor het algemeen 

bestuur van de veiligheidsregio Utrecht. Tevens zijn de drie projectplannen gereed en de 

projectgroepen zijn hard aan het werk. Op 7 oktober heeft de definitieve gunning plaatsgevonden 

voor het opstellen van een onafhankelijke bestuurlijke businesscase voor het interregionaal kennis- en 

vakbekwaamheidscentrum.  

 Het ontwerpprogrammaplan is te vinden in de bijlage. 
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Projecten Drieslag 

 
Interregionaal veiligheidsbureau 

In dit project wordt gezamenlijk toegewerkt naar één geïntegreerde interregionale crisisorganisatie op 
de schaal van Midden-Nederland die optreedt zodra er een crisis of ramp plaats vindt. 

Professionalisering van de crisisbeheersing organisatie is noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen 

aan de wettelijke eisen. De Veiligheidsregio Utrecht heeft de regie. 
 

Interregionaal kennis- en vakbekwaamheidscentrum 
Het project interregionaal kennis- en vakbekwaamheidscentrum omvat het realiseren van het centrum 

met als onderdeel een opleidings- trainings- en oefenfaciliteit in Lelystad in de Veiligheidsregio 
Flevoland. Indien gewenst maakt het multidisciplinair oefenen van de warme crisisorganisatie hier 

onderdeel van uit. De regierol is belegd bij de Veiligheidsregio Flevoland. 

 
Meldkamer Midden-Nederland 

Op landelijk niveau wordt reeds gewerkt aan het samenvoegingsproces van de meldkamers door de 
Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) met een geplande vertraagde oplevering in het eerste 

kwartaal van 2025. Binnen het programma wordt gewerkt aan het harmoniseren van de 

werkprocessen voor brandweer en crisisbeheersing van onze drie veiligheidsregio’s. De 
vestigingsplaats voor de Meldkamer Midden-Nederland is de Groest in Hilversum.  

 
 

Organisatie programma Drieslag 

 

Het programma is ingericht met een programmadirecteur en een bestuurlijke en ambtelijke 

stuurgroep en kent een looptijd van drie jaar. Rob Frek is programmadirecteur Drieslag. Hij wordt 

ondersteund door drie projectleiders: Jeroen van Opstal (interregionaalkennis- en 

vakbekwaamheidscentrum), Erik kamphuis (interregionaal veiligheidsbureau) en Jan van Neerven 

(interregionale meldkamerprocessen).  

 

Meer informatie over de projecten? 

Neem contact op met één van de projectleiders: 

 Interregionaal kennis- en vakbekwaamheidscentrum  

o Jeroen van Opstal – j.vanopstal@brandweerflevoland.nl  

 Interregionaal veiligheidsbureau   

o Erik Kamphuis – erik@kamphuis-ima.nl  

 Interregionale meldkamerprocessen voor brandweer en crisisbeheersing  

o Jan van Neerven – j.van.neerven@vru.nl  

 
 

 

 

Het programma Samen Kwalitatief Sterker (Drieslag) vergroot de kwaliteit, houdt kosten 

beheersbaar en vermindert de kwetsbaarheid van onze veiligheidsregio’s. 
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