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Samenvatting  
 

Informatie is overal 

De veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek staan midden in de informatiesamen-

leving. Inwoners, ondernemers, bestuurders en medewerkers maken dagelijks gebruik van 

informatie, en dat wordt steeds méér. Zij verwachten dat de veiligheidsregio haar informatie 

op orde heeft en effectief inzet voor risicobeheersing, crisisbeheersing, incidentbestrijding en 

bedrijfsvoering. Tegelijkertijd is de omgeving in beweging als gevolg van bijvoorbeeld de 

komst van de omgevingswet, intensivering van samenwerking met ketenpartners en de de-

mocratische legitimering. Ook is er een veelheid aan (technologische) ontwikkelingen op het 

gebied van informatieveiligheid, het gebruik van sensoren, de opkomst van drones en het 

beschikbaar komen van steeds meer data. Kortom: informatie is overal, en de veiligheidsre-

gio’s kunnen en moeten daar slim gebruik van maken. 

Dit stelt de veiligheidsregio’s voor nieuwe uitdagingen 

Deze ontwikkelingen vragen om verbeteringen en vernieuwingen, want de bestaande manier 

van werken voldoet niet (voldoende) meer. Zo is het lastig om samen te werken omdat do-

cumenten vaak niet vindbaar of deelbaar zijn. Dat geldt ook voor de samenwerking met 

partners, terwijl die steeds belangrijker worden. Ook lukt het nu niet om werkprocessen 

goed te volgen, waardoor partners en ondernemers niet goed geïnformeerd kunnen worden. 

Dat heeft met systemen te maken en ook met de manier van samenwerken. Verder is er 

meer behoefte aan inzicht, bijvoorbeeld over personeel, contactpersonen of financiën, omdat 

informatie vaak versnipperd is. Een ander knelpunt is dat er geen duidelijk integraal kader is 

waardoor in het verleden voor een probleem een systeem (applicatie) werd aangeschaft. De 

veiligheidsregio zit zodoende voor een deel met een erfenis van applicaties die niet meer 

voldoen aan wat er nodig is, die soms overlappen, niet goed op elkaar aansluiten en daar-

door onnodig lastig en duur zijn (licenties onderhoud en beheer). Kortom: eilandautomatise-

ring.  

Er zijn ook goede stappen gezet, zoals de aanschaf van het pakket voor vakbekwaamheid 

dat een brede ondersteuning biedt voor de werkprocessen. Toch blijft besturing van nieuwe 

ontwikkelingen lastig omdat een kader voor integrale afweging ontbreekt, en zijn ontwikke-

ling en beheer lastig omdat er maar beperkt expertise en capaciteit is.  

Kortom: er ligt een scala aan uitdagingen. 

Bedrijfsprocessen vragen om verbetering en vernieuwing 

De externe en interne ontwikkelingen vragen om verbetering en vernieuwing in de bedrijfs-

processen. Zo is op gebied van sturing er steeds meer behoefte aan inzicht en transparantie, 

en daarmee aan eenduidige en betrouwbare informatie. Hiervoor moeten gegevens op orde 

zijn. De ontwikkelingen vragen ook om meer en betere samenwerking; zowel binnen de re-

gio als tussen regio’s en met ketenpartners. Zeker bij risicobeheersing en crisisbeheersing is 

dit een prominent punt. Er zijn dus betere voorzieningen nodig om samen te kunnen werken 

en informatie te kunnen delen. Op gebied van vakbekwaamheid zijn veel ontwikkelingen, 

zoals werken aan kwaliteit en duurzame inzetbaarheid. Een goede digitale administratie en 

moderne digitale leermiddelen maken dit mogelijk. Bij incidentbestrijding worden onze men-

sen steeds vaker met situaties geconfronteerd waarbij informatie belangrijk is voor het in-

schatten van een situatie. Ook wordt van ons verwacht dat we eenduidig en snel inzicht ge-

ven in onze operationele prestaties. In de bedrijfsvoering willen we meer stroomlijnen om 
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efficiënter te werken. Daarom gaan we administratie verder automatiseren. En met deze 

hele digitaliseringsslag moeten we de veiligheid van informatie blijven bewaken.  

 
Er liggen duidelijke ambities voor de informatievoorziening  

De gewenste toekomst is door de veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek ver-

taald in de volgende zes sporen met ambities voor 2018-2021: 

 

1. Gegevens op orde.  

Ambitie: gegevens zijn op orde en zijn een betrouwbare basis voor de bedrijfsprocessen.  

Inhoudelijk betekent dit ondermeer: 

 Informatie voor de bedrijfsprocessen  is op orde, transparant en direct beschik-

baar. Een optimale samenhang tussen de processen is geborgd.  

 Informatie over objecten, de omgeving en risico’s wordt ingezet in het primaire 

proces. En informatie uit risicobeheersing wordt gebruikt bij incidentbestrijding en 

crisisbeheersing en vice versa. 

 De veiligheidsregio’s hebben een gestandaardiseerde en optimaal geautomati-

seerde bedrijfsvoeringsprocessen en maken zoveel mogelijk gebruik van (landelij-

ke) standaard voorzieningen.  

2. Samenwerking.  

Ambitie: samenwerking wordt gefaciliteerd zodat informatie optimaal wordt gedeeld. De 

veiligheidsregio’s werken digitaal samen, zowel intern en onderling als met ketenpart-

ners, denk daarbij ook aan voorbereiding op de omgevingswet.  

Inhoudelijk betekent dit zorgen voor: 

 Een samenwerkingsomgeving intern 

 Een samenwerkingsomgeving extern voor partners 

 Samenwerking koud-lauw-warm 

3. Informatievoorziening voor vakbekwaamheid  

Ambitie: informatie voor vakbekwaamheid is goed georganiseerd en betrouwbaar, zodat 

deze de ambities m.b.t. vakbekwaamheid ondersteunt.  

Inhoudelijk betekent dit: 

 Eenduidige registratie 

 Blended learning 
 

4. Informatieveiligheid  

Ambitie: de informatieveiligheid is gewaarborgd. 

Inhoudelijk betekent dit: 

 inrichten van de informatie-organisatie en werkprocessen 

 in projecten het aspect informatieveiligheid meenemen en monitoren 

 aandacht besteden aan bewustwording en veilig gedrag 

 aandacht voor (geautomatiseerde) koppelingen 

 aandacht voor continuïteit van operationele voorzieningen en verbindingen 
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5. Informatievoorziening-organisatie  

Ambitie: de organisatie van informatievoorziening is doelgericht georganiseerd en profes-

sioneel ingevuld zodat de regio’s de inhoudelijke ambities duurzaam kunnen waarmaken.  

Inhoudelijk betekent dit: 

 Organisatie uitwerken 

 Invullen van Functioneel beheer, gegevensbeheer, autorisaties en licentiebeheer 

en digitale vaardigheden 

 Inrichten van besturing (governance) op de informatievoorziening, waaronder 

portfoliomanagement  

 Versterken van projectmatig werken 

 Toewerken naar een eenduidig Applicatie- en informatielandschap, in relatie met 

automatisering  
 Aanvullen informatiebeleid  

6. Innovatie 

Ambitie: innovatieve toepassingen worden eerst beproefd voordat ze op grote schaal 

worden ingezet. 

Inhoudelijk betekent dit: 

 Tools beschikbaar stellen om informatie-, media- en risicoanalyses te maken 

 Mensen opleiden/werven om analyses te kunnen maken 

 Werken met data-analyses voor scenario’s, dekking, etc 

 
Met deze ambities op de informatievoorziening bepalen de veiligheidsregio’s hun plek in de 

digitale toekomst.  

Het informatieplan 2018-2021 geeft met projecten invulling aan de ambities  

De sporen bieden de kapstok voor de ontwikkeling van de informatievoorziening voor de 

komende jaren. Ze geven richting en vormen het kader voor besluitvorming, ontwikkeling en 

besturing in verbinding met de beleidscyclus. De ambities zijn uitgewerkt in onderstaande 

routekaart met projecten op hoofdlijnen. Deze figuur staat op groot formaat in bijlage 3. 
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1 Inleiding 

De veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek staan midden in de informatiesamen-

leving. Inwoners, ondernemers, bestuurders en medewerkers verwachten dat de veiligheids-

regio haar informatie op orde heeft en effectief inzet voor risicobeheersing, crisisbeheersing, 

incidentbestrijding en bedrijfsvoering. Tegelijkertijd is de omgeving in beweging als gevolg 

van bijvoorbeeld de verandering in het omgevingsrecht, privatisering advies en toezicht, in-

tensivering van samenwerking met ketenpartners en de democratische legitimering. Ook is 

er een veelheid aan technologische ontwikkelingen, zoals gebruik van sensoren, de opkomst 

van drones en het beschikbaar komen van steeds meer data.  

Specifiek voor de veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek is een uitgevoerde ver-

kenning naar een voorgenomen fusie, die voorlopig lijkt uit te monden in intensivering van 

de ambtelijke interregionale samenwerking. Kortom: er is een veelheid aan ontwikkelingen. 

Dit alles vraagt dat de veiligheidsregio de koers voor de informatievoorziening bepaalt zodat 

die informatievoorziening de ontwikkeling van de veiligheidsregio ondersteunt en mede mo-

gelijk maakt.  

 

Dit informatieplan biedt antwoorden op de volgende vragen: 

 Welke ontwikkelingen zijn er qua informatisering, wat komt op ons af? 

 Welke ambities hebben wij op dit gebied? 

 Waar staan we nu? 

 Wat zijn dan de (belangrijkste) informatisering issues en aandachtpunten? Waar moeten 

we wat mee? 

 Hoe kunnen we integraal aan deze ambities werken? 

 Welke prioriteiten zien we? 

Eerder heeft de veiligheidsregio Flevoland al de beleidskaders voor de informatievoorziening 

vastgesteld1. Dat document bevat geen uitspraken over de inhoudelijke ambities of richting. 

Dit informatieplan beschrijft de koers voor de informatievoorziening 2018-2021 en koppelt 

daaraan de benodigde uitvoeringsplannen. Het informatieplan is de kapstok met de voor de 

regio’s belangrijke thema’s, waaraan projecten opgehangen worden. Het plan is gebaseerd 

op de bedrijfsfuncties en bedrijfsprocessen2 van de veiligheidsregio’s.   

                                           
1 Zie het document “Uitgangspunten informatievoorziening Veiligheidsregio Flevoland v1.0 dd. 160411", een over-

zicht hiervan is opgenomen in bijlage 5. 
2 Op basis van de landelijke Veiligheidsregio Referentie Architectuur (VeRA 2.0) 
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Leeswijzer 

Voor de snelle lezer: de kern van dit informatieplan staat in hoofdstuk 4.  

Dit informatieplan bevat de volgende onderdelen: 

1. Inleiding 

2. Kort overzicht van externe ontwikkelingen  

3. Van ambities, knelpunten naar sporen voor de informatievoorziening  

4. De sporen met daarbinnen projecten op basis van de ambities. De sporen zijn: 

1. Gegevens op orde 

2. Samenwerking 

3. Informatievoorziening voor vakbekwaamheid 

4. Informatieveiligheid  

5. IV organisatie en besturing 

6. Innovatie 

5. Routekaart met planning en financiële raming 

In de bijlagen: 

1. De basisplaat met de bedrijfsfuncties van de veiligheidsregio 

2. Overzichtstabel ontwikkelingen en mogelijke consequenties voor de informatievoorzie-

ning 

3. Overzichtstabel wat er speelt per bedrijfsproces 

4. Routekaart met sporen en projecten in de tijd 

5. Een beschrijving van de genoemde bedrijfsprocessen  

6. Overzicht van de uitgangspunten informatievoorziening Flevoland  

7. Begrippenlijst  

 

Wat verstaan we onder ‘de veiligheidsregio’? 

Dit informatieplan is opgesteld in opdracht van de veiligheidsdirecties van de veiligheidsre-

gio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Onder ‘de veiligheidsregio’ verstaan we in dit kader 

de organisatieonderdelen brandweer, veiligheidsbureau, GHOR, bevolkingszorg en bedrijfs-

voering. Hoewel de meldkamer onder de regionale verantwoordelijkheid valt, is de informa-

tievoorziening daarvan dusdanig specifiek dat die niet is opgenomen in dit plan. Wel zijn de 

koppelingen en informatie-uitwisseling met de meldkamer meegenomen. 

 

Hoe is dit informatieplan tot stand gekomen? 

De volgende stappen zijn genomen om te komen tot dit plan: 

1. Het opstellen van een basistekst en landschapsplaat gebaseerd op bedrijfsfuncties 

2. Op basis hiervan gevoerde interviews met de leden van de veiligheidsdirecties.  

3. Verwerken van de ambities en resultaten in een concept informatieplan met een rou-

tekaart. 

4. Bespreken in de beide organisaties (klankbord), het kijken naar bestaande knelpun-

ten en het verwerken daarvan in het concept voor de opdrachtgevers.  

5. Bespreken van het concept met de opdrachtgevers en bijstellen n.a.v. het overleg. 

6. Aanbieden aan de directie voor overleg met de MT’s. 
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2 Externe ontwikkelingen 

Een selectie van ontwikkelingen3 die relevant zijn i.h.k.v. de informatievoorziening van de 

veiligheidsregio: 

 Maatschappelijke ontwikkelingen: informatiemaatschappij, social media, (roep om) trans-

parantie en verantwoording 

 Technologische ontwikkelingen: mobiel werken, cyber(crime), business intelligence, ro-

bots, drones, cloud, software als service (SaaS), sensoren. 

 Wetgeving: Omgevingswet (en het bijbehorende digitaal stelsel omgevingsrecht: DSO), 

Wet op de privacy (AVG/GDPR), Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB), mogelijk de Wet 

Open Overheid. 

 Vakmatige ontwikkelingen4: van regelgericht naar risicogericht werken, zelfredzaamheid, 

zaakgericht werken, strategische agenda Veiligheidsberaad, LMO/NMS, grootschalig op-

treden 

 Programma Informatievoorziening 2015-2020 Veiligheidsberaad met speerpunten: 

o Basisvoorziening Geo (programma)  

o Gemeenschappelijke applicaties (programma)  

o Kernregistraties (programma) 

o Landelijke ICT-omgeving (programma) 

o Informatiegestuurd werken  

o Informatieveiligheid (programma) 

 Doorontwikkeling van andere landelijke systemen: ELO, SIS, LCMS  

 De intensivering van ambtelijke samenwerking van de veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi 

en Vechtstreek. 

 

In bijlage 2 staan de ontwikkelingen in een tabel met daarbij de mogelijke consequenties 

voor de informatievoorziening.  

  

                                           
3 Zie ook document “Uitgangspunten informatievoorziening Veiligheidsregio Flevoland v1.0 dd. 160411" 
4 Deze ontwikkelingen worden deels ook aangejaagd door wetgeving, zoals de wijzigingen in het omgevingsrecht 
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3 Van ambities en knelpunten naar sporen 

Voor de totstandkoming van een passend informatiebeleidsplan voor de veiligheidsregio’s 

Flevoland en Gooi en Vechtstreek is er gekozen voor een benadering vanuit de bedrijfsfunc-

ties. Er is vanuit de bedrijfsfuncties gekeken naar ambities en bestaande knelpunten. Hier-

onder is aangegeven waarom het informatieplan is opgebouwd uit sporen. 

 

De bedrijfsfuncties uit de VeRA5 zijn voor de regio’s het uitgangspunt. Voor de regio’s zijn 

hiervan praatplaten opgesteld, waarin de regionale variaties op de landelijke (VeRA) archi-

tectuur zijn meegenomen (zie bijlagen). De praatplaten zijn de onderlegger om ontwikkelin-

gen, ambities en sporen op weer te geven. 

 

De ambities van de organisatie stellen eisen aan de bedrijfsfuncties én aan de informatie-

voorziening die deze bedrijfsfuncties ondersteunt. Bij het opmaken van de balans blijkt dat 

verschillende bedrijfsfuncties een vergelijkbare soort behoefte en ook knelpunten hebben 

t.a.v. de informatievoorziening. Bijvoorbeeld: alle bedrijfsfuncties hebben betrouwbare gege-

vens nodig, en voor alle bedrijfsfuncties is veiligheid van informatie een punt van aandacht. 

De opgave op gebied van informatievoorziening is voor veel bedrijfsfuncties dus vergelijk-

baar. Door deze te bundelen in een thematisch spoor, ontstaat focus op het realiseren van 

die opgave. De opgaven voor informatievoorziening 2018-2021 zijn gebundeld in zes sporen. 

Zie onderstaande figuur.  

 

 
 

De uitwerking van de sporen, kortom de thema’s die in de komende 2 á 4 jaar de meeste 

aandacht vragen, zijn opgenomen in dit rapport. In  de nu volgende paragrafen beschrijven 

we in zes sporen de belangrijkste ambities voor de informatievoorziening in 2018-2021. Per 

spoor zijn projecten opgenomen die invulling geven aan de thema’s. Zo zorgen de regio’s 

ervoor dat ze mee komen met de ontwikkelingen op gebied van informatievoorziening en dat 

ze een basis te hebben voor de doorontwikkeling van de organisatie. 

                                           
5 De landelijke Veiligheidsregio Referentie Architectuur (VeRA 2.0) 
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4 Sporen informatievoorziening 2018-2021 

De in hoofdstuk 2 genoemde ontwikkelingen leiden tot onderstaande ambities voor de in-

formatievoorziening 2018-2021. 

Spoor 1: Gegevens op orde 
 

De ambitie is: gegevens zijn op orde en zijn een betrouwbare basis voor de bedrijfsproces-

sen. Zij zorgen ook voor een optimale aansluiting van bedrijfsprocessen 

Gegevens zijn de brandstof van de informatiemaatschappij, dus ook van de veiligheidsregio. 

Risicobeheersing, crisisbeheersing en incidentbestrijding draaien om het hebben van juiste, 

volledige en actuele informatie6. Binnen het spoor ‘Gegevens op orde’ zorgen we dat op ver-

schillende inhoudelijke gebieden de gegevens tijdig de juiste informatie opleveren.  

Dit betekent extra aandacht voor betrouwbare gegevens op de volgende gebieden:  

- informatie per bedrijfsproces 

- bijzondere informatie 

Verder valt in dit spoor de uitbreiding van de uitgangspunten (informatiebeleid) en de koers 

voor gebruik van (landelijke) standaard voorzieningen. De organisatorische randvoorwaarden 

om gegevens op orde te krijgen en te houden staan in spoor 5 (Organisatie en besturing). 

1. Informatie per bedrijfsproces 
Het gaat hier om alle informatie per bedrijfsproces. Welke informatie hebben we nodig en 

welke informatie levert het proces op. Bijvoor-

beeld: bestuurs- en managementinformatie, 

dashboards, zelfservice en online rapportages 

(website), inclusief incidentinforma-

tie/rapportages. Dit raakt dus nagenoeg alle bedrijfsfuncties. 

  

We willen dat informatie transparant, eenduidig en vergelijkbaar is voor bestuur, verant-

woording (accountability), voor het de organisatie, management en partners. De informatie-

samenleving verwacht dat de veiligheidsregio informatie op orde heeft en kan leveren. De 

behoefte aan transparantie en vergelijkbaarheid vraagt om eenduidige informatie en een-

voudige manieren om inzicht te krijgen. Het gaat hier met name om resultaten, prestaties en 

bedrijfsvoering. De vergelijkbaarheid is ook nodig als basis voor intensivering van de interre-

gionale samenwerking. Dit betekent7: 

a. De essentie van de informatiebehoefte van bedrijfsprocessen vaststellen en 

van daaruit projecten voeden om informatiegestuurd werken mogelijk te ma-

                                           
6 Vakbekwame medewerkers die adequaat informatie kunnen duiden en ermee kunnen werken zijn essentieel, 

het gaat in dit plan echter om de inhoudelijke kant van de informatievoorziening. De factor Mens benoemen 

we bij de organisatie van de informatievoorziening.   
7 Deze punten zijn een aanvulling op de bestaande uitgangspunten informatievoorziening Veiligheidsregio Flevo-

land. Een overzicht van die uitgangspunten is opgenomen in bijlage 6. 

 

Er is nu beperkt inzicht, bijvoorbeeld over 
contactpersonen of financiën, omdat infor-

matie vaak versnipperd of niet eenduidig is.  
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ken.  

Voorbeelden8:  
 Rapportage opkomstgegevens/operationele prestaties (project in op-

start) 
 Actueel inzicht in dekking en paraatheid  
 Financieel overzicht voor financiën en control  

b. Met een nulmeting  de situatie9 van beide regio’s voor de samenwerking in 

kaart brengen en documenteren. 

Voorbeeld: 
 Inzicht in de stand van zaken op gebied van personeel, materieel, 

samenwerking met ketenpartners. 
Hiervoor zijn eenduidige afspraken over betekenis en duiding van in-
formatie nodig, hoe tel je bijvoorbeeld meervoudige aanstellingen 
mee? 

2. Bijzondere informatie  
Er is een duidelijke ontwikkeling naar de uniformering van bijzondere informatie. Bijvoor-

beeld kernregistraties en het begrip zaakgericht werken. Daarom moeten  over objecten, de 

omgeving, risico’s, personeel  et cetera moet eenduidig gedefinieerd zijn zodat we weten 

waar die vandaan komt10 en wat we ermee moeten. Documenten noemen we overigens ook 

informatie. Dit raakt met  bedrijfsvoering, Risicobeheersing, planvorming, preparatie en inci-

dentbestrijding en crisisbeheersing.  

Het werken met documenten komt terug in spoor 2 Samenwerken.  

 
Dit vraagt: 

a. De kernregistratie zijn gedefinieerd en informatie wordt georganiseerd in 

kernregistraties10. We gaan uit van kernregistraties voor objecten, materieel, 

personeel en financiën. We maken zoveel mogelijk gebruik van bestaande 

(landelijke) registraties, denk aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

(BAG) en de kernregistratie objecten (KRO).  

Voorbeeld: 

 Eenduidige registratie en overzicht van materieel, zowel m.b.t. inzet-

baarheid, beschikbaarheid voor opleiden, trainen en oefenen, als staat 

van onderhoud, e.d. Eventueel verder geautomatiseerd door gebruik 

van RFID chips, en afspraken over wie welke informatie bijhoudt en 

hoe we informatie snel naar behoefte zichtbaar maken.  

b. Betrokkenen opgeleiden om informatie juist te registreren en risico’s te inter-

preteren en daarnaar te handelen (informatiegestuurd werken) 

Voorbeelden: 

 Opleiding van medewerkers meenemen als onderdeel van vernieu-

wingsprojecten; 

 Aandacht voor (bij)scholing om goed met nieuwe digitale middelen om 

te kunnen gaan en informatie betrouwbaar op te slaan, te raadplegen 

én te interpreteren. Waar we dat doen is afhankelijk van de behoefte.  

                                           
8 De projecten zullen na vaststellen van de sporen (kapstok) gekozen en uitgewerkt worden.  
9 Het gaat om de situatie per regio op alle terreinen waarop samenwerking wordt gezocht. Het gaat niet om het 

meten van samenwerking en staat dan ook los van een samenwerkingsomgeving.  
10 Zie Uitgangspunt IM 4: Gegevens hebben één (herleidbare) bron 
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c. De informatie en analyses (selectief11) ontsluiten voor de buitenwereld (be-

stuur, inwoners, ketenpartners) met een portaal dat dossiers, geo-informatie, 

et cetera raadpleegbaar maakt voor inwoners, ondernemers en partners. 

Voorbeeld: 

 Een webportaal met actuele rapportage over aantallen voorlichtings-

bijeenkomsten, inspecties en/of inzetten. Bij voorkeur afgebeeld in re-

latie tot de doelen van de organisatie. Door inzicht te verschaffen ver-

sterkt de veiligheidsregio de betrouwbaarheid als partner. 

3. Standaard voorzieningen en een eenduidig gebruik van applicaties  
Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van ‘standaard’ bouwstenen en applicaties. 
Voorbeelden: 

 Uitbreiding functionaliteit van de landelijke ELO  

 Meer informatie ontsluiten via de landelijke voorziening Geo (Geo4OOV), zoals straks 

nieuwe kaartlagen  

 Gebruik van standaard bewezen toepassingen voor samenwerken  

 Gebruik van tablets en smartphones met data-abonnementen. 

Dit vraagt: 

a. Gebruikmaken van software als een service (SaaS): software als dienst aan-

geboden door applicatieleveranciers via Internet, mobiel en/of via de landelij-

ke ICT-voorziening. Softwareleveranciers bieden hun toepassingen in toene-

mende mate als ‘SaaS’, waarbij zij voor beheer, continuïteit én vernieuwing 

zorgen. De landelijke ELO (IFV) is een voorbeeld van een SaaS toepassing. 

Deze keuzes vergen een zorgvuldige afweging omdat SaaS-applicaties stan-

daard zijn opgezet en minder tot geen ruimte laten voor maatwerk, ze een 

andere kostenstructuur kennen dan software in eigen beheer én omdat toe-

gang, autorisaties en koppelingen specifiek aandacht vragen. 

b. Voor geo-informatie blijven aansluiten op de landelijke basisvoorziening geo 

(Geo4OOV) en het benutten daarvan uitbouwen met focus op wat het ople-

vert. 

c. Gebruikmaken van ‘cloud’ voorzieningen waar dat passend is: 

ICT/automatisering die door dienstverleners wordt aangeboden die voor be-

heer, continuïteit én vernieuwing zorgen. Het landelijke ICT-verkeersplein 

(IFV) is een voorbeeld van een cloud voorziening met specifieke mogelijkhe-

den voor de veiligheidsregio’s. Deze keuzes vergen een zorgvuldige afweging 

omdat cloud voorzieningen een andere kostenstructuur kennen dan ICT in ei-

gen beheer. Zie verder het onderzoek naar de automatiseringsbehoefte van 

de veiligheidsregio. Een eenduidige opzet en een eenduidig gebruik van appli-

caties waarbij eiland automatisering wordt voorkomen. Voorafgaand aan aan-

schaf van nieuwe applicaties en licenties wordt dit getoetst 

d. Alle aanschaf (van applicaties, licenties ect) vooraf integraal wordt beoordeeld 

op passendheid en uniformiteit 

e. Beleid formuleren en een afwegingskader opstellen voor besluiten over de 

punten a t/m d. 

                                           
11 Denk ook aan RRP 



 14/42 

 

Spoor 2: Samenwerking  
 

De ambitie is: samenwerking wordt gefaciliteerd zodat informatie optimaal vindbaar is, 

eenduidig is opgeslagen en wordt gedeeld.  

Dit geldt voor besturende functies en ook voor risico-

beheersing, crisisbeheersing, incidentbestrijding en 

bedrijfsvoering. 

 

 

Het doel is dat de veiligheidsregio’s digitaal samenwerken, zowel intern en onderling als met 

ketenpartners.  

Dit betekent: 

- Een samenwerkingsomgeving intern 

- Een samenwerkingsomgeving extern voor partners 

- Samenwerking koud-lauw-warm 

 

1. Intern (samenwerkingsomgeving) 
Intern is behoefte aan één werkomgeving waarin je gezamenlijk kunt werken: opslaan, vin-

den en delen van documenten (inclusief versiebeheer). De samenwerkingsomgeving is in 

eerste instantie voor intern gebruik maar moet wel berekend zijn op informatie-uitwisseling 

met ketenpartners (gemeenten, waterschap, et cetera). Status: project Flevoland & Gooi en 

Vechtstreek loopt  

 

Dit vraagt: 

a. Eén werkomgeving realiseren waarin je gezamenlijk kunt werken (Flevoland 

en Gooi en Vechtstreek): opslaan, vinden en delen van documenten (inclusief 

versiebeheer). De samenwerkingsomgeving is in eerste instantie voor intern 

gebruik maar moet wel berekend zijn op informatie-uitwisseling met keten-

partners (gemeenten, waterschap, et cetera). Zaakgericht werken is daar 

waar nodig doorgevoerd. De combinatie van samenwerkingsomgeving, docu-

mentmanagement (DMS) en/of ondersteuning voor werkprocessen moet wor-

den onderzocht. 

Voor planvorming (Flevoland- Gooi en Vechtstreek) een gelijksoortige opzet 

van planvorming. Het doel is de voorbereiding op de crisisbeheersing naad-

loos te laten aansluiten op de daadwerkelijke uitvoering. Dit betekent aanslui-

ting tussen planvorming en uitvoering, zie ook samenwerking koud-lauw-

warm. Operationeel informatiemanagement speelt hierin een belangrijke rol.  

Bijvoorbeeld:  
 Medewerkers risicobeheersing kunnen eenvoudig adviezen bij objecten 

terugvinden en die bijvoorbeeld gebruiken als voorbeeld voor hun ei-
gen advies. Ze kunnen ook een concept advies digitaal voorleggen aan 
een collega, die daar op moment en plaats waar het uitkomt daar naar 
kan kijken en op kan reageren. Eventueel kunnen collega’s bellen of 
chatten om af te stemmen, terwijl ze allebei naar hetzelfde document 
kijken.  

 Medewerkers planvorming kunnen gegeven adviezen en genomen be-
sluiten vinden en daar in de planvorming rekening mee houden.  

b. Gebruik van (geo)informatie en analysetools in de planvorming. Die tools 

moeten aansluiten op de advies/toezicht/planvormingsdocumenten en vice 

Het is nu lastig om samen te werken om-
dat documenten niet vindbaar of deelbaar 
zijn. Dat geldt ook voor de samenwerking 
met partners, terwijl die steeds belangrij-
ker worden. 
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versa. 

Bijvoorbeeld:  

 Met een tool eenvoudig risico’s of risicogebieden zichtbaar maken door 

zoeken, filteren of analyse van informatie van gemeente, object-

eigenaar, landelijke registraties, partners en natuurlijk van de veilig-

heidsregio zelf (inspecties en inzetten). 

 

2. Extern voor partners van Risicobeheersing en Crisisbeheersing (samen-

werkingsomgeving) 
Dit vergt de volgende acties:  

c. Samenwerkingsomgeving voor digitaal werken en informatie-uitwisseling met 

gemeenten en omgevingsdienst en partners, ter ondersteuning van het zaak-

gericht werken met die partijen.  

Bijvoorbeeld:  

 Risicobeheersing krijgt aanvragen van gemeenten digitaal aangele-

verd, heeft benodigde informatie ook snel digitaal beschikbaar resp. 

kan die informatie eenvoudig vinden en deelt een advies digitaal met 

de gemeente.  

 Een plan is eenvoudig digitaal beschikbaar voor alle partners. Ze kun-

nen daarover overleggen en er tegelijkertijd digitaal samen aan wer-

ken, ook vanaf verschillende locaties.  

 Bij incidenten zijn plannen en procedures snel en eenvoudig te vinden 

(en in de toekomst worden ze geautomatiseerd op een digitaal presen-

teerblaadje aangeboden). 

De omgevingswet vraagt dat dossiers op orde zijn en dat er intern en extern met die dos-

siers gewerkt wordt. Daarnaast is afbeelden van risico’s, contouren, objecten et cetera op de 

kaart nodig. In aanvulling op wat hiervoor al is vermeld, betekent dit: 

a. De informatie over objecten, gebieden en risico’s aansluiten op het DSO (digi-

taal stelsel omgevingsrecht). 

b. Samenwerken met ketenpartners voor het inschatten van risico’s en bepalen 

van bijpassende maatregelen (oa met GGD waar JGZ inzicht heeft in risico’s in 

wijken). 

c. Werkprocessen standaardiseren en zo inrichten dat ze aansluiten bij landelijke 

standaarden, samenwerking met bevoegde gezagen (gemeenten, water-

schappen, …) en aansluiten bij gebruik van het Digitaal Stelsel Omgevings-

recht (DSO).  

 

3. Samenwerking koud-lauw-warm  
We werken toe naar een naadloze samenwerking tussen koud, lauw en warm. Van risicobe-

heersing, operationele voorbereiding en crisisbeheersing. 

Bijvoorbeeld:  

 Informatie van een inspectie wordt direct gedeeld met incidentbestrijding, zodat ze 

bij een uitruk weten dat er bij een object iets aan de hand is. 

 Observaties uit (loze) uitrukken worden gedeeld met collega’s tbv inspectie en plan-

vorming.  
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 Lessons learned uit een incident worden gedeeld zodat risicobeheersing en planvor-

ming daarmee rekening houden in hun adviezen en plannen.  

NB: digitale informatievoorziening vervangt niet de noodzaak om als collega’s ‘live’ ervarin-

gen te delen en daarvan samen te leren. De informatievoorziening maakt dat wel makkelijker 

en maakt informatie toegankelijk voor wie er niet bij was/waren.  

 

Dit betekent: 

a. Informatie in planvorming (en de vorm van planvorming) aansluit bij incident-

bestrijding en operationele informatievoorziening 

b. Doorzetten van (geo)informatie over risico’s en objecten uit risicobeheersing 

naar operationele informatievoorziening voor incidentbestrijding en crisisbe-

heersing. Gebruikmaken van informatie uit (landelijke) registraties.  

c. Operationele digitale informatie-uitwisseling met partners.  

d. Aansluiting op de meldkamer behouden en waar nodig uitbouwen. Zowel voor 

informatie uit de meldkamer voor operationele informatievoorziening en ana-

lyses, als het voeden van de meldkamer met risico- en objectinformatie vanuit 

regionale systemen. Bij voorkeur via een landelijk koppelpunt.  

e. Analyseren en visualiseren van operationele informatie t.b.v. leiding en coör-

dinatie en voor crisiscommunicatie.  

f. Analyseren van informatie uit en over incidenten en terugkoppelen daarvan 

naar risicobeheersing. 

Zie ook innovaties onder spoor 6.1. Informatiegestuurd werken. 

Spoor 3: Informatievoorziening voor vakbekwaamheid  
 

De ambitie is: informatie voor vakbekwaamheid is goed georganiseerd en betrouwbaar, 

zodat deze de ambities m.b.t. vakbekwaamheid ondersteunt.  

 

1. Eenduidige registratie 
Het zorgdragen voor vakbekwame medewerkers is een hoofdtaak van de veiligheidsregio.   

Het doel is aantoonbare vakbekwaamheid, over de volle breedte van de veiligheidsregio. De 

informatievoorziening speelt hierbij een belangrijke rol. Dit vergt de volgende acties: 

a. Vakbekwaamheid wordt eenduidig geregistreerd, waar mogelijk door mede-

werkers zelf of zelfs geautomatiseerd; 

b. Vakbekwaamheid over disciplines heen wordt in één systeem geregistreerd 

zodat medewerkers maar in één systeem hoeven te werken en rapportages 

uit dat systeem zijn te destilleren. 

 

2. Blended learning 
De term blended learning verwijst naar een onderwijsleerconcept dat beoogt leerdoelen ef-

fectiever te realiseren door beter aan te sluiten op de leerstijlen van de student en waarbij 

expliciet gebruikt wordt gemaakt van de mogelijkheden van informatietechnologie. Blended 

learning wordt in verschillende vormen steeds meer toegepast in leeromgevingen. 

Dit betekent: 

a. Het uitbouwen van het project gezamenlijk ELO (mono Brandweer) 
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b. Het gezamenlijk gebruikmaken van ELO (multi) 

c. Uitbouwen van gebruik van de landelijke en regionale elektronische leerom-

geving (ELO) en simulatie voor opleiden, trainen en oefenen d.m.v. virtual of 

augmented reality.  

d. Vastleggen van informatie voor evaluatie. 

e. Digitale registratie van toenemende hoeveelheid data m.b.t. het incident (ook 

van camera’s en sensoren) 

f. Analyse van die data, bijvoorbeeld met business intelligence en geschikt ma-

ken voor verspreiding12. 

g. Delen van lessons learned via interne social media en op bijeenkomsten 

 

Spoor 4: Informatieveiligheid  
 

De ambitie is: Informatieveiligheid is gewaarborgd. 

 
Openheid en vergelijkbaarheid worden belangrijker. Tegelijkertijd moet er gedegen aandacht 

zijn voor informatieveiligheid en privacy. Informatie moet in principe beschikbaar zijn voor 

iedereen, tenzij die informatie alleen voor een selecte doelgroep bestemd is (te regelen met 

autorisaties). Dat wordt zowel bepaald door wet- en regelgeving, zoals de AVG, als door be-

leid van andere instanties (LMO, ketenpartners) en van de veiligheidsregio zelf. Naast ver-

trouwelijkheid van informatie is voor de veiligheidsregio ook de continuïteit van de informa-

tievoorziening cruciaal.  

Dit vergt de volgende acties: 

a. informatieveiligheid, continuïteit en privacy waarborgen door inrichten van de 

informatie-organisatie en werkprocessen (information securitymanagement 

system – ISMS) en het uitvoeren van risicoanalyses en privacy impact as-

sessments (PIA). Participeren in en gebruikmaken van het landelijke pro-

gramma Informatieveiligheid13. Dit betekent: eind 2018 de 2e toets uitvoeren 

en de resultaten daarvan verwerken in een verbeterplan voor 2019.  

b. in projecten het aspect informatieveiligheid meenemen, de informatieveilig-

heid monitoren en hierover rapporteren. Zie verder het informatiebeveili-

gingsbeleid van de veiligheidsregio.  

c. expliciet aandacht besteden aan bewustwording en veilig gedrag. 

d. aandacht voor (geautomatiseerde) koppelingen voor veilige informatie-

uitwisseling met de buitenwereld. 

e. aandacht voor continuïteit van operationele voorzieningen, benodigde ro-

buustheid/uitwijk/work-around bij uitval van verbindingen. 

Spoor 5: IV organisatie en besturing 
 
De ambitie is: de informatievoorziening is doelgericht georganiseerd en professioneel inge-

vuld zodat de regio’s de inhoudelijke ambities duurzaam kunnen waarmaken. 

                                           
12 Mogelijk past dit beter in spoor 6. Innovatie. 
13 NB: privacy is nog geen onderdeel van het landelijke programma Informatieveiligheid  
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De nadruk ligt op het uitwerken van de organisatie, het inrichten/versterken van functioneel 

beheer en digitale vaardigheden, van de besturing (governance), van projectmatig werken, 

en het toewerken naar een gestroomlijnd landschap van applicaties en informatie door uit-

voeren van doordachte pakketselecties.  

1. Organisatie uitwerken  
De informatie-organisatie strekt zich uit over de hele organisatie van primair proces t/m ICT. 

Dit vraagt: 

a. Zorgen voor invulling van onderstaande taakgebieden: 

 

Hieruit blijkt al dat een deel van de verantwoordelijkheid voor de informatievoorzie-

ning bij de afdelingen en teams ligt (linker kolom: primaire proces en ondersteunen-

de processen). Dit betekent dat afdelingshoofden en teamleiders een rol hebben, met 

name als eigenaar van processen, gegevens en applicaties, en als opdrachtgever voor 

projecten. Integraal management vraagt dus dat managers zich een mening vormen 

en besluiten nemen over de informatievoorziening, en dat zij sturen op de realisatie 

daarvan in het belang van hun (afdelings-)doelen.  

b. Afbakenen van operationele informatievoorziening en bedrijfsvoering, en bepalen hoe 

verantwoordelijkheden daarvoor liggen; 

c. Beleggen van verantwoordelijkheid voor het aansturen van functioneel beheer en ge-

gevensbeheer en technisch beheer. Hierbij dient rekening gehouden te worden met 

de verschillende rollen die de veiligheidsregio kan hebben t.a.v. applicaties:  

 Opdrachtgever en/of eigenaar 

 Afnemer (bijvoorbeeld van landelijke applicaties) 

 Aanbieder (aan partners) 

 

d. Naast de genoemde opdrachtgevers, zijn onderstaande functies noodzakelijk om in te 

vullen voor de informatievoorziening14: 

 Chief Information Officer (CIO) 

 Leidinggevende (coördinator/aanjager) 

                                           
14 De profielen en benodigde capaciteit kunnen we verder uitwerken, dit valt buiten de huidige opdracht. 
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 Informatiemanager/informatie adviseur/projectleider 

 Informatiebeveiligingsfunctionaris/beheerder (Chief Information Security Officer – 

CISO) 

 Functionaris gegevensbescherming (FG) 

 Regie/contract/leveranciers manager (inhoudelijk, naast Inkoop) 

 Functioneel beheerder 

 Gegevensbeheerder  

 Helpdesk medewerker (informatievoorziening en ICT) 

 Documentair informatiebeheerder 

 

e. Voor het ICT-beheer zijn daarnaast nodig15: 

 Technisch applicatie beheerder 

 Technisch systeem/infrastructuur beheerder 

 Technisch beveiligingsbeheerder 

 

2. Functioneel beheer, gegevensbeheer, autorisaties en licentiebeheer en di-

gitale vaardigheden 

Functioneel beheer zorgt er voor dat applicaties goed worden gebruikt, en dat wensen wor-

den gebundeld, geprioriteerd en gecommuniceerd met de leverancier. Gegevensbeheer doet 

dat voor de gegevens die worden vastgelegd. Medewerkers zijn bekwaam in werken met 

informatie, passend bij hun functie. 

Dit vraagt de volgende acties: 
a. Eigenaarschap van applicaties – beleggen bij proceseigenaren, inclusief duide-

lijk maken wat er van ze wordt verwacht en zo nodig begeleiden bij de opstart 

daarvan; 

b. Beleggen en verduidelijken van de rol van functioneel beheerders, gegevens-

beheerders en superusers (gebruikersondersteuning), verzorgen van opleiding 

en begeleiding voor alle applicaties. Hierin meenemen: beheer van autorisa-

ties en licenties;  

c. Op aangeven van functioneel beheer, gegevensbeheer en teamleiders zorgen 

dat de digitale vaardigheden van medewerkers op niveau komen zodat zij met 

informatie en applicaties overweg kunnen. Het gaat niet alleen om algemeen 

met applicaties en digitale middelen overweg kunnen, maar ook specifieke 

(nieuwe) taken zoals informatieverwerking en interpretatie voor risicoanalyse, 

interpretatie van (big) data voor verbetering van prestaties, e.d..  

 

3. Besturing (governance) op de informatievoorziening, waaronder  

portfoliomanagement  

Voor het slagen van de ambities uit dit informatieplan is een duidelijke besturing noodzake-

lijk. Deze moet zoveel mogelijk samenvallen met de bestaande sturingslijnen en gremia, en 

aansluiten op de beleids- en begrotingscyclus.  

In ieder geval moet worden ingericht: 
a. Visie, strategie en portfoliomanagement: koers bepalen, jaarplannen samen-

stellen en prioriteiten stellen.  

b. Een informatieparagraaf in de beleidsplannen en jaarplannen waarin de ambi-

ties en plannen m.b.t. informatievoorziening zijn opgenomen 

                                           
15 De benodigde capaciteit hangt af van nog te maken keuzes m.b.t. zelf doen en uitbesteden. Een deel van deze 

functies is al extern belegd. Dit moet per omgeving uitgewerkt worden. Dat is onderdeel van dit project 1.  
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c. Sturing op realisatie van de routekaart met een daarbij behorende afstem-

mingsstructuur.  De noodzakelijke rollen hiervoor beleggen  

d. Opdrachtgeverschap en eigenaarschap van projecten 

e. Een integrale afweging van het management bij  de aanschaf en implementa-

tie van alle nieuwe applicaties en software Het regisseren van  het informatie 

landschap en de informatie architectuur op hoofdlijnen om de samenhang te 

borgen. 

Zie verder paragraaf 5.4 Vooruitblik naar realisatie. 

4. Projectmatig werken 

Projecten laten slagen betekent daadwerkelijke verbeteringen opleveren voor de organisatie. 

Die verbeteringen worden bereikt door in samenhang te werken aan zowel werkprocessen 

als de informatievoorziening, applicaties, koppelingen, automatisering én aan benodigde 

vaardigheden van de medewerkers. Projectmatig werken betekent in ieder geval: 

a. Beleggen en organiseren van verantwoordelijkheden 

b. Opstellen van (beknopte) projectvoorstellen met duidelijke doelstellingen op ba-

sis waarvan keuzes gemaakt kunnen worden, en budgetten en middelen geallo-

ceerd worden; 

c. Opstellen van projectplannen en inrichten van de organisatie op basis waarvan 

projecten gestart kunnen worden; 

d. Uitvoeren en monitoren van de projecten door projectleider, opdrachtgever en 

eventueel stuurgroep; 

e. Evalueren en leren van de projecten.  

 

5. Applicatie- en informatielandschap, relatie met automatisering  

De veiligheidsregio’s werken toe naar een eenduidig en gestroomlijnd applicatie- en informa-

tielandschap.  Pakketselecties en implementaties ge-

beuren daarom vanuit een doordachte werkwijze  

Dit vraagt: 
a. Voor pakketselecties het doel, effect en 

beoogd resultaat beschrijven op gebied 

van werkwijze, organisatie en informa-

tievoorziening16  

b. De werkwijze vooraf doordenken en 

zoveel mogelijk vereenvoudigen en 

harmoniseren (zeker i.h.k.v. de intensivering van interregionale samenwer-

king). De gebruiker staat daarbij centraal17.  

c. Zoveel mogelijk gebruik maken van software (functionaliteit) die er al is en/of 

van landelijke voorzieningen18. Voorbeelden zijn LCMS en de elektronische 

leeromgeving (ELO). 

d. De eisen en wensen t.a.v. software afstemmen op het doel en beoogde 

werkwijze, en er bij selectie rekening houden met toekomstige ontwikkelingen 

(flexibiliteit) en met het beheer van informatie en van de software. Omdat het 

beheer van software geen kerncompetentie is van de veiligheidsregio, is het 

zaak dat beheer te minimaliseren. Daarom heeft software uit ‘de cloud’ (soft-

                                           
16 Zie uitgangspunt IM 1: Werken onder architectuur 
17 Zie Uitgangspunt IM 2: De gebruiker staat centraal 
18 Zie Uitgangspunt IM 7: Gebruik gemeenschappelijke/generieke modulaire applicaties 

Een ander knelpunt is dat in het verleden 
voor een probleem een systeem (applica-
tie) werd aangeschaft. De veiligheidsregio 
zit met een erfenis van applicaties die 
deels niet meer voldoen aan wat er nodig 
is en die niet goed op elkaar aansluiten 

en daardoor onnodig lastig en duur zijn. 
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ware als een service – SaaS) de voorkeur boven het aanschaffen en zelf in-

stalleren en beheren van software. De koppeling, het ontsluiten en beveiliging 

van gegevens moet daarbij als voorwaarde worden meegenomen.  

e. Bij implementatie duidelijk maken dat het primair gaat om de implementatie 

van de werkwijze, ondersteund door het pakket. De opdrachtgever, project-

leider en het projectteam dienen zich dus op de implementatie in de organisa-

tie te focussen. 

 

6. Informatiebeleid  

De volgende punten zijn een aanvulling op de uitgangspunten informatievoorziening uit 2016 
a. Gegevens zijn eenduidig gedefinieerd: gegevens over objecten, personen, 

materieel et cetera moeten eenduidig gedefinieerd zijn zodat we weten wat 

de betekenis is.  

b. Bedrijfsprocessen en gegevensstromen zijn in beeld: informatie wordt op be-

drijfsprocesniveau bekeken, gebruikmakend van de informatiearchitectuur. 

Per bedrijfsproces is in beeld welke relevante gegevens worden gebruikt en 

wat de uitwisseling is met andere processen.  
c. Gegevens hebben een eigenaar die verantwoordelijk is voor het beheer en 

dus de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens19. Veelal zal dit 

de proceseigenaar zijn. In toenemende mate worden medewerkers verant-

woordelijk voor het bijhouden van hun eigen gegevens, zoals m.b.t. vakbe-

kwaamheid.  

d. Betrokkenen opleiden om informatie juist te registreren en te interpreteren. 

 

  

                                           
19 Juistheid, volledigheid en actualiteit zijn de geaccepteerde factoren voor de kwaliteit van informatie. Ze dekken 

ook de betrouwbaarheid af.  
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Spoor 6: Innovatie 
 

De ambitie is: Innovatieve toepassingen worden eerst beproefd voordat ze op grote schaal 

worden ingezet. 

 

In het innovatiespoor onderkennen we voor dit moment twee onderdelen: informatie-

gestuurd werken en innovaties in operationele informatievoorziening.  

 

1. Informatiegestuurd werken/business intelligence (analyse) 
Onder dit thema vallen zowel het begin maken met business intelligence analyses als het 

vervolgens werken met die geanalyseerde data. 

Dit vraagt: 

a. Tools beschikbaar stellen om risicoanalyses te maken. Waar mogelijk gebeurt 

dit geautomatiseerd d.w.z. zonder handwerk. Klein en eenvoudig beginnen, 

en geleidelijk uitbouwen.  

b. Mensen opleiden/werven om data-analyses te kunnen maken. 

c. Ontwikkelen van scenario’s, doorrekenen van capaciteitsbehoefte en dekking 

(dynamisch dekkingsplan).   

 

2. Innovaties in operationele informatievoorziening  
Er komen steeds meer sensoren die informatie leveren van gebouwen, incidentbestrijders en 

materieel. Innovaties in incidentbestrijding zoals robots en drones bevatten digitale techno-

logie. Die moeten aangestuurd worden en leveren (beeld)informatie. Nieuwe risico’s zoals 

cyber vergroten de noodzaak van (digitale) informatie-uitwisseling én van weerbaarheid en 

continuïteit van de informatievoorziening. Crisispartners werken in toenemende mate digitaal 

en burgers delen meer (beeld)informatie via social media.  

Dit vraagt: 

a. Realtime aanbieden van informatie op maat in het veld: operationele informa-

tievoorziening met de gebruiker centraal.  

b. Op termijn ook realtime informatie vanuit gebouwsystemen, camera’s (dro-

nes) en sensoren doorzetten en beschikbaar stellen naar het veld  

c. Op termijn aansturen van robots en doorzetten van informatie die de robots 

verzamelen  

d. Informatie- en media-analyse om het veld adequaat te informeren (zie ook de 

hiervoor vermelde mediawatching). Hiervoor kan bijvoorbeeld gebruik ge-

maakt worden van de ervaringen in het veiligheidsinformatiecentrum (VIC) 

van de veiligheidsregio Utrecht. De manier waarop is punt van verdere uit-

werking. 
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5 Routekaart  

5.1 Meerjarenplanning 

Het belang van de onderdelen voor de beide regio’s20: 

Spoor en onderdeel Belang 

VFL 

Belang 

VGV 

1. Gegevens op orde    

1.1. Informatie per bedrijfsproces oa.  

operationele prestaties en paraatheid 

dashboard  

 

+ 

O  

 

++ 

++ 

1.2. Bijzondere informatie en kernregistraties oa.  

objectinformatie en geo-informatie   

relaties & contracten  

 

++ 

+ 

 

++ 

O  

1.3. Gebruikmaken van standaard voorzieningen    

2. Samenwerking    

2.1. Samenwerkingsomgeving en processen intern, DMS++  ++ ++ 

2.2. Samenwerking koud-lauw-warm  O O 

2.3. Samenwerking extern, omgevingswet, aansluiten op DSO  + + 

3. Informatie voor vakbekwaamheid    

3.1. Eenduidige registratie  + + 

3.2. Blended learning, ELO  ++ + 

4. Informatie-veiligheid  ++ ++ 

4.1. Beleid, continuïteit, aanbevelingen toets    

4.2. Organisatie en processen, bewustwording    

4.3. Informatieveiligheid in projecten    

4.4. 2e toets   

4.5. Vervolg n.a.v. 2e toets   

5. IV organisatie en besturing  + + 

5.1. Functioneel beheer, digitale vaardigheden    

5.2. Gegevensbeheer    

5.3. Besturing (oa portfolio en pakketselectie)    

5.4. Applicatie- en informatielandschap, pakketselecties, I&A    

6. Innovatie    

6.1. Informatiegestuurd werken (dynamisch risicoprofiel, risico's 

voorspellen e.d.) 

O O 

6.2. Innovaties in operationele informatievoorziening/CB zoals 

VIC  

O O 

 

De meerjarenplanning is daarmee als volgt (een grotere versie staat in bijlage 3): 

                                           
20 Het belang voor beide regio’s is een eerste inschatting die gemaakt is samen met de opdrachtgevers. De we-

ging en prioritering moet nog met de regio’s worden getoetst. 
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5.2 Buiten scope 

Onderstaande onderwerpen voor informatievoorziening zijn nu niet opgenomen in het infor-

matieplan. Reden is dat deze in de interviews en sessies niet breed zijn genoemd als een 

belangrijk onderwerp voor de komende jaren. We noemen ze hier omdat ze in sommige an-

dere veiligheidsregio’s spelen en voor veiligheidsregio Flevoland en veiligheidsregio Gooi en 

Vechtstreek de komende jaren relevant kunnen gaan worden. Ze kunnen wel al gedeeltelijk 

terugkomen in de geplande sporen en projecten; zo leveren bijvoorbeeld 4. Informatiebevei-

liging en 5. Informatie-organisatie ook een basis voor deze onderwerpen.  

 Informatievoorziening specifiek voor klanten (m.b.t. beleidsontwikkeling en monito-

ring m.b.t. het gebied en risico’s, zoals voor (brand)veilig leven, et cetera) 

 Portaal en mobiel werken: overal en altijd toegang tot informatie en applicaties (bin-

nen de grenzen van informatieveiligheid) 

 Paraatheid/roostering  

 Materieel en logistiek administratie 

 Personeelsinformatie en zelfservice op dat gebied 

 Financiële administratie en inkoop en zelfservice op dat gebied 

5.3 Vooruitblik naar realisatie  

Voor vertaling naar realisatie zijn aandachtspunten: 

 Stellen van prioriteiten o.b.v. nut en noodzaak. Onderdeel hiervan is de begroting.  

 Uitwerken van projectplannen van geselecteerde voorstellen 

 Keuzes m.b.t. welke regio welk onderdeel oppakt en hoe de samenwerking wordt ge-

organiseerd op die onderdelen 

 Keuzes m.b.t. participatie in landelijke programma’s 

 

De realisatie wordt vormgegeven in een programma, onder aansturing van de CIO’s (tevens 

controllers). De stuurgroep bestaat uit deze CIO’s, een afvaardiging van directie vanuit het 
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opdrachtgeversbelang en de programmamanager(s). De coördinatie van de realisatie ligt bij 

overall programmamanagement. De keuze moet nog gemaakt worden of per regio een over-

all programmamanager komt of één voor beide regio’s. De realisatie van de projecten binnen 

de sporen ligt bij projectleiders van de diverse afdelingen.  

 

Voor de besturing van de realisatie van dit plan worden drie instrumenten ingezet:  

 Rapportage/monitor van de voortgang per project (projectleiders zijn verantwoorde-

lijk voor het rapporteren over hun voortgang, de programmamanager consolideert) 

 Signaleren en oplossen van knelpunten (projectleiders zijn verantwoordelijk voor het 

signaleren, de programmamanager consolideert, overlegt met betrokkenen en legt zo 

nodig zaken voor aan de stuurgroep) 

 Begrotingscyclus en jaarlijkse actualisatie informatieplan. 

 

Na vaststelling van dit informatieplan met sporen, wordt een realisatieplan opgesteld in over-

leg met betrokken afdelingen. Daar ligt immers de feitelijke realisatie, dit plan én het overall 

programmamanagement moeten dat aanjagen en faciliteren.  

5.4 Consequenties voor automatisering 

De toekomstige informatievoorziening stelt enkele eisen aan de automatisering. De belang-

rijkste zijn: 
 Werkplekken/werkplek concept: mobiel werken (zie uitgevoerd onderzoek toekomsti-1.

ge behoefte ICT oplossingen) 

 Servers en opslag: robuust en betrouwbaar. Rekening houden met cloud applicaties 2.

(SaaS). Keuze te maken waar camerabeelden worden opgeslagen. 

 Verbindingen/infrastructuur: robuust, betrouwbaar, geschikt voor videoverbindingen, 3.

ook mobiel (camerabeelden). Speciaal bij de verwachte veranderingen bij de meld-

kamer zijn de verbindingen een belangrijk punt. 
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Bijlage 1 Landschap bedrijfsfuncties 
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Bijlage 2 Overzichtstabel ontwikkelingen en mogelijke conse-

quenties voor de informatievoorziening  

Verschillende ontwikkelingen zijn relevant voor alle bedrijfsfuncties. Deze zijn hier 

opgesomd met de belangrijkste effecten en vraagstukken.  

Wat speelt er  

(Ontwikkelingen)  

Effecten I – vraagstukken  

(consequenties) 

Informatiemaatschappij Breed, zowel qua betrokkenen 

(van inwoner tot vrijwilliger) als 

qua inhoud (van data tot kunstma-

tige intelligentie). 

We beperken ons hier tot het ef-

fect dat betrokkenen in toene-

mende mate met digitale informa-

tie, websites en apps werken en 

dat ook van de veiligheidsregio 

verwachten.  

 Ontsluiten van informatie 

via website en andere kana-

len. Zal steeds meer geau-

tomatiseerd moeten.   

 Informatie-uitwisseling tus-

sen systemen, ook met ke-

tenpartners 

Social media Versnelling van uitwisselen van 

informatie, aandacht voor beeld-

vorming (nep-nieuws). Tweeweg 

verkeer: burgers verwachten ook 

dat de veiligheidsregio wat doet 

met de informatie die ze via social 

media delen.  

Daarnaast inzetbaar als communi-

catiekanaal met vrijwil-

ligers/medewerkers. 

 Monitoring social media 

(mediawatching, webcare) 

 Publiceren informatie syn-

chroon op web, social me-

dia en andere kanalen 

 Keuzes m.b.t. interne com-

municatie, social media vs 

intranet vs functies in vak-

bekwaamheidsystemen 

(apps) 

(Roep om) Transparan-

tie en verantwoording 

Eenvoudige, heldere en kloppende 

rapportages. 

Actuele rapportages. 

Duidelijk verhaal (duiding) bij de 

cijfers. 

Meer informatie gevisualiseerd op 

de kaart.  

 

 Informatie op orde brengen 

zodat die klopt en ontsluit-

baar is. 

 Koppelen van informatie 

aan geo 

 Automatische koppelingen 

en verwerking zodat infor-

matie actueel is 

 Ontsluiten van informatie 

via website en andere kana-

len. Zal steeds meer geau-

tomatiseerd moeten.   

 (Automatisch) genereren 

van bestuursrapportages. 

Eventueel online inzage 

voor bestuur in dashboard 

veiligheidsregio.  
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Mobiel werken en cloud Altijd en overal toegang tot infor-

matie en applicaties.  

 Mobiele toegang tot infor-

matie, geschikt voor kleine 

schermen 

 Mobiele toegang tot applica-

ties, keuze wat als applica-

tie en wat als app aan te 

bieden 

 Informatiebeveiliging  

Cyber(crime) Continuïteit van de operatie van 

de veiligheidsregio moet gegaran-

deerd zijn. 

Zie ook crisisbeheersing  

 Risicoanalyse/monitoring 

 Informatie-uitwisseling met 

partners (inclusief NCTV) 

 Informatiebeveiliging 

Business intelligence Zie informatiegestuurd werken  

Robots Zie incidentbestrijding   

Drones Zie incidentbestrijding  

SaaS (software als 

dienst) 

Toepassingen (alleen) online be-

schikbaar. Maakt mobiel werken 

mede mogelijk. Toepassingen zijn 

meer standaard, minder maat-

werk. 

 Vereenvoudigen applicaties, 

vooral bij vervan-

ging/heraanbesteding 

 Koppelingen tussen ‘eigen’ 

systemen en SaaS-

applicaties (m.n. bij Ma-

nagementinformatie en BI) 

 NB: stelt hogere eisen aan 

verbindingen (A) 

Omgevingswet Zie Risicobeheersing  

Wet op de privacy 

(AVG/GDPR) 

NB: dit valt (nog) niet onder het 

landelijke programma Informatie-

veiligheid.  

 Classificatie van informatie  

 Rollen in organisatie (FG) 

Risicogericht  Zowel in advisering als toezicht en 

incidentbestrijding. Zie ook infor-

matiegestuurd werken. 

NB: ook toepasbaar in bedrijfsvoe-

ring (andere risico’s). 

 Risicoanalyse met koppeling 

van diverse (externe) bron-

nen 

 Business intelligence 

 Operationele informatie-

voorziening  

 Geo-informatie   

Zaakgericht werken Aanleggen en werken met eendui-

dige traceerbare digitale dossiers. 

Met name relevant voor risicobe-

heersing, i.r.t. objecten.  

 Zaak/processysteem met 

geo-koppeling 

 Van klassiek DIV naar mo-

dern digitaal werken  

 Zoekfunctie, ontsluiten van 

documenten 
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LMO Consolidatie meldkamers, meld-

kamer op afstand 

 Koppelingen met meldka-

mer voor object-informatie  

 Koppelingen met meldka-

mer voor operationele in-

formatievoorziening 

 Koppelingen m.b.t. alarme-

ring 

 Koppelingen m.b.t. incident-

informatie  

Basisvoorziening Geo 

(programma)  

Landelijke basis met kernregistra-

tie Objecten, kaartlagen, et cetera.  

 Aansluiten regionale sys-

temen op landelijke voor-

ziening, zowel administra-

tieve als operationele sys-

temen 

 Keuzes welke regionale sys-

temen behouden moeten 

blijven 

 Ontsluiten/zekerstellen re-

gionale en lokale bronnen 

Gemeenschappelijke 

applicaties (program-

ma)  

Stappen op weg naar consolidatie 

en gezamenlijke inkoop van appli-

caties. 

 In kaart brengen applicatie-

landschap en geplande ver-

vangingen 

 Globale informatie-

architectuur tbv heldere af-

bakening van bestaande en 

te vervangen systemen 

Kernregistraties (pro-

gramma) 

Opzet van (landelijke) eenduidige 

registraties van basisgegevens 

voor gezamenlijk gebruik.  

 Kernregistratie Personeel in 

ieder geval in de eigen regio 

op orde brengen 

 Kernregistratie Materieel? 

 Rekening mee houden bij 

vervanging van applicaties  

Landelijke ICT-

omgeving (program-

ma) 

Landelijke veilige en robuuste ver-

bindingen, en koppelingen naar 

landelijke systemen (LCMS, ELO, 

…) en Internet 

 Meenemen in plannen infra-

structuur (A) 

Informatiegestuurd 

werken  

Beter en/of slimmer werken door 

betere besluiten door betere in-

formatie. In eerste instantie voor 

risicobeheersing maar gaat ook 

richting managementinformatie en 

incidentbestrijding.  

 Informatieanalyse 

 Ontsluiten bronnen 

 Business intelligence tools 

(datawarehouse, rap-

portagetools) 

 Scholen en evt aantrekken 

deskundig personeel 
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Informatieveiligheid 

(programma) 

Versterken informatieveiligheid 

binnen de veiligheidsregio’s. Toet-

sing, deskundigheidsbevordering 

en kennisuitwisseling.  

 Risicoanalyse op informatie 

en systemen 

 Risicoanalyse en PIA bij 

nieuwe projecten en appli-

caties 

 Organisatorische maatrege-

len, waaronder procedures 

en aanwijzen verantwoorde-

lijk functionarissen (CISO) 

 Technische maatregelen (A) 
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Bijlage 3 Overzicht: wat speelt per bedrijfsproces 

Hieronder is per bedrijfsproces weergegeven wat speelt, zowel in tabelvorm als afgebeeld op 

de grondplaat. 

 

Besturende 

functies Be-

drijfsprocessen 

Wat speelt er  

(Ontwikkelin-

gen)  

I – vraag-

stukken 

I-ambities Activitei-

ten en 

projecten 

Strategie ontwikkelen 

Sturen en organiseren 

Organisatie ontwikkelen 

Intensivering samen-
werking  

Participatie in landelijke 

programma’s/projecten 

Vergelijkbaarheid tus-

sen organisaties en  

processen (samenwer-

ken) 
Monitoren en sturen op 
doelen en (operatione-
le) prestaties 

Bedrijfskundig sturen 

op investeringsbeslis-

singen 

WOB verzoeken 

Wet op privacy 

Informatie veiligheid 

Vergelijkbaarheid en 

Wet op privacy (AVG) 

Doelen, plannen en 

begroting richting 

bestuur 

Participatie in landelijke 

programma’s/projecten 

Bedrijfsprocessen  

Kernregistraties 

Management 

informatie 

WOB verzoeken 

Kernregistraties 

Bedrijfsprocessen 

1. gegevens op orde 
2. organisatie en be-

sturing 
3. informatie veiligheid 
4. Een werkend docu-

ment management 
systeem 

5. Een contacten/ net-
werk register 

6. Informatievoorziening 
op directie-agenda 

 

project (docu-

ment manage-

ment systeem 

 

Bedrijfsproces-

sen Klantcontac-

ten 

Vanuit Ont-

wikkelingen  

I – vraag-

stukken 

I-ambities  Activitei-

ten en 

projecten 

Advies aanvraag 

Melding en intake 

Overige klantcontacten 

Portaal 

Koppeling met meld-

kamer 

(Meldkamer zelf buiten 

scope) 

Digitaal loket 

Postverwerking 

Registratie  

Plaatsbepaling 

Alarmeren bevol-

king 

Voorkomen onge-

wenste meldingen 

. 

1. Gegevens op orde 
2. Samenwerking 

 

Proces STOOM. 

Beheer ligt bij 

risicobeheersing 
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Bedrijfsproces-

sen Risicobe-

heersing 

Vanuit Ont-

wikkelingen  

I – vraag-

stukken 

I-ambities Activitei-

ten en 

projecten 

Risicoanalyse 

Adviseren op het voorko-

men van risico’s 

Toezicht 

Netwerkmanagement  

Risicocommunicatie 

Herijking provinciale 

risicokaart. 

Raakvlak met Geo 

Kernregistraties 

Omgevingswet 

Risico inventarisatie 

en evaluatie 

Zaakregistratie en 

beheer 

Relatiebeheer 

risico communicatie 

en brandveilig 

leven.  

1. Gegevens op orde 
2. Samenwerking 
3. Kernregistraties 
4. Zaakgericht weken 

(kunnen volgen 
van een proces) 

5. Document ma-
nagement systeem 

6. Een contacten re-
gister 

Pilot: life events. 

Project Vergun-

ning aanvraag  

Project: Zaakge-

richt werken: 

Vormgeven 

zaakgericht 

werken. 

Herijking provin-

ciale risicokaart.  

 

 

Bedrijfsproces-

sen Incidentbe-

strijding en cri-

sisbeheersing 

Vanuit Ont-

wikkelingen  

I – vraag-

stukken 

I-ambities Activiteiten en 

projecten 

Voorbereiding: 

- Planvorming 

- Capaciteitsplanning 

- Vakbekwaamheid 

- Materiaal beheer 

- Operationeel informa-

tiemanagement 

 

Geo 

Kernregistraties 

Aansluiting plan-

vorming op 

uitvoering 

Gis analyse 

Planning perso-

neel en materieel 

Toepassing 

(Blended lear-

ning).  

Van kwantiteit 

naar kwaliteit 

Registratie vak-

bekwaamheid 

Administratie 

vakbekwaamheid 

Proces van keu-

ring en certifice-

ring 

1. Gegevens op orde 
2. Aansluiting 

koud/lauw/warm 
3. Samenwerking 
4. IV Organisatie en 

sturing 
5. Gebruik van Geo 
6. Iedereen aantoon-

baar vakbekwaam 
7. Informatieveilig-

heid 
8. Blended learning 

Veiligheidspaspoort:  
1. Persoonlijke vak-

bekwaamheidsge-
gevens 

2. Oefenplanning en 
registratie 

3. Incidentregistratie 

Activiteit: Aanpassin-

gen op planvorming 

en aanvalsplannen op 

aparte server veilig-

heidsbureau 

Doel delen van infor-

matie 

Multi informatie op-

vraagbaar 

Vedebo 

LCMS 

Life events (multi) 

MMIRO App 

Programma vakbe-

kwaamheidshuis 

Deelproject: digitalise-

ring vakbekwaam-

heidshuis 
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Uitvoering: 

-Operationeel informa-

tiemanagement 

-Melding & alarmering 

-Leiding en coördinatie 

- Hulpverleningsproces-

sen  

-  Crisiscommunicatie 

Geo 

Programma Netcen-

trische crisisbeheer-

sing 

Geo 

Kernregistraties 

Robots 

Drones 

Operationeel 

beheer 

Technisch beheer 

Melding en uitgif-

te 

Aansluiting plan-

vorming 

Registratie 

Navigatie 

Hoe zoveel mo-

gelijk burgers 

bereiken. Inspe-

len op signalen 

uit de omgeving. 

1. Gegevens op orde 
2. Samenwerken 
3. Geo informatie 
4. Aansluiting 

koud/lauw/warm 
5. IV organisatie en 

sturing 
6. Doorontwikkeling 

Netcentrisch wer-
ken 

7. Uitbreiding en 
doorontwikkeling 
operationele in-
formatievoorzie-
ning op voertuigen 
(voorheen MDT) 
Live Op en MMIRO 
(mogelijk naar 
multi) 

 

 

 

1. Beleidsplan 
(vastge-
steld): IM 
de volgende 
stap  

2. Project Li-
ve-Op: In-
steek mono. 
Doorontwik-
keling naar 
multi moge-
lijk. Be-
stuursbesluit 
aanwezig. 
Implementa-
tie op voer-
tuigen 
Brandweer 
medio zomer 
2018  

3. MMIRO App 
4. Waze: volgt 

 

Herstel 

Bedrijfsproces-

sen 

Vanuit Ontwik-

kelingen  

I – vraag-

stukken 

I-ambities Activitei-

ten en pro-

jecten 

Evaluatie en lessons lear-

ned 

Nazorg 

Brandonderzoek (Mono) 

 Trendanalyse 

 

1. Gegevens op 
orde 

2. Analyse en 
vergelijkbaar-
heid 

3. Gegevens op 
orde 

4. Analyse en 
vergelijkbaar-
heid 

 

Yammer is nog 

onderzoeksfase.  

 

Bedrijfsvoeringsfuncties 

Bedrijfsproces-

sen 

Vanuit Ont-

wikkelingen  

I – vraag-

stukken 

I-ambities Activitei-

ten en 

projecten 
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Personeel 

Inkoop 

Organisatie 

Financiën 

Informatievoorziening 

Communicatie 

Facilitair en ICT 

Huisvesting 

Kernregistraties 

Informatieveiligheid 

Privacy wetgeving 

Informatieveiligheid 

Gemeenschappelijke 

applicaties 

Informatieveiligheid 

Personeelsregistra-

tie 

HRM 

Salaris verwerking 

Tijdregistratie 

Contractbeheer 

Procesregistratie 

Financiële admi-

nistratie: unit 4 

(UWW) 

Ultimo 

Social media 

Externe communi-

catie 

Interne communi-

catie 

Postverwerking 

Archivering 

ICT beheer 

Document ma-

nagement 

Identiteit beheer 

Strategische huis-

vesting 

Gebouwbeheer 

1. Gegevens op orde 
2. Informatie veilig-

heid 
3. samenwerken 
4. Document ma-

nagement systeem 
5. Doorontwikkeling 

unit 4 
6. Link met contract-

beheer 
7. Ontvangst goe-

deren vastleggen 

 

Project Tast  

Mawin 

MID 

Project intra-

net: nieuw 

intranet (sociaal 

intranet)  
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Bijlage 4 Sporen en projecten in de tijd 
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Bijlage 5 Bedrijfsprocessen – VeRA definities21  

Besturende functies 

Strategie ontwikkelen: Het uitwerken van de meerjarige aanpak om de visie en missie te 

kunnen realiseren (drie tot vijf jaar). Planmatige en doelgerichte inzet van mensen en midde-

len. Het vormt de basis voor het onderzoek naar de behaalde resultaten van het beleid en 

het bijstellen van dit beleid en omvat ook de evaluatie van het gevoerde beleid. 

Sturen en organiseren: het verzamelen en analyseren van informatie en het formuleren 

van plannen als gevolg van het gemaakte meerjarenbeleid, met het oog op het ‘wat’ en het 

‘wanneer’ voor de inzet van de primaire processen en de noodzakelijke ondersteuning.  

Bedrijf ontwikkelen: het beoordelen van de primaire processen, de procesprestaties en de 

effecten hiervan. Input aanleveren voor het bijsturen van het beleid en/of primaire proces 

(van de veiligheidsregio). 

 

Primaire functies 

Adviesaanvraag: een aanvraag voor advies, bijvoorbeeld in het kader van de Wet algeme-

ne bepalingen omgevingsrecht (Wabo22, brandveiligheid), een evenement, een crisisplan. 

Melding intake: het aannemen, beoordelen en het verwerken van meldingen over inciden-

ten en verzoeken voor ondersteuning (zoals medisch transport en technische ondersteu-

ning). 

Risicoanalyse: proactief inventariseren en analyseren van de risico’s in het verzorgingsge-

bied. Dit kan het regionale risicoprofiel zijn of een risicoanalyse van objecten met bovenge-

middeld risico (risicogevende en risico-ontvangende objecten). Beïnvloedingsanalyses zijn in 

de VeRA bedrijfsprocessen nog niet onderkend. 

Advisering: advisering enerzijds aan bevoegd gezag, zoals advies brandveiligheid in het 

kader van de Wabo, advisering vergunningen evenementen, toetsen van bouwplannen, om-

gevingsadvisering. En anderzijds advisering over risico’s aan burgers, bedrijven en zorginstel-

lingen over o.a. brandveilig leven. 

Toezicht: het inspecteren op maatregelen genomen zoals voorgeschreven in de vergunning 

of zoals opgenomen in wet- en regelgeving of het inspecteren of taakorganisaties hun wette-

lijk voorgeschreven taken naar behoren uitvoeren en het geven van advies over handhaving 

aan het bevoegd gezag.  

Netwerkmanagement: het structureel onderhouden en het uitvoeren van de regie op het 

waarborgen van de continuïteit van zorg door bewust, systematisch en doelgericht inzetten 

van netwerken van professionals. Bijvoorbeeld: convenanten met nutsbedrijven, afspraken 

met zorginstellingen, nazorg protocollen met de gemeenten (ook: stakeholdermanagement). 

Planvorming: het voorbereiden (prepareren) op hulpverlening en de beheersing van inci-

denten en crises door het opstellen van plannen en procedures. Bijvoorbeeld: bereikbaar-

heidskaarten, aanvalsplannen, regionale crisisplannen, ontruimingsplannen, calamiteiten-

plannen23, pandemie plannen, (zorg)continuïteitsplannen. 

                                           
21 Veiligheidsregio Referentie Architectuur (VeRA), versie 2.0, 2014 
22 Gaat in 2021 op in omgevingswet. 
23 NB: Deze plannen voorden vooral door bedrijven gemaakt en soms door ons getoetst (is geen verplichting 

meer tenzij voor BRZO maar doen we wel op verzoek 
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Vakbekwaamheid: opleiden, trainen en oefenen van hulpverleners zodat ze op vakkundige 

wijze hulp kunnen verlenen. Kan ook gaan over vakbekwaamheid van niet-repressieve me-

dewerkers binnen de veiligheidsregio.  

Capaciteitsplanning: het inroosteren van mensen en middelen. Bijvoorbeeld: het maken 

van een dekkingsplan of een materieelspreidingsplan, het inroosteren van piketfunctionaris-

sen. 

Materieelbeheer: alle voor hulpverlening noodzakelijk materieel en materiaal direct inzet-

baar gereed houden. Hierbij valt te denken aan voertuigen, communicatiemiddelen, adem-

lucht, medicijnenkoffers, sigmatenten. 

Melding uitgifte: het oproepen (uitgifte) van de noodzakelijke disciplines. 

Op- en afschaling: Het nemen van alle maatregelen, het maken van de afspraken en het 

prepareren van de informatieoverdracht voor een juist verloop van de transitieproces tijdens 

opschalen en afschalen bij grote evenementen, bij incident management en bij crisisbestrij-

ding na alarmering conform afgesproken criteria. Het betreft zowel de voorbereiding en de 

uitvoering van deze maatregelen, afspraken en overdracht tussen verschillende afdelingen, 

sectoren, kolommen en ketenpartners met inbegrip van de verantwoordelijken bij de vitale 

infrastructuren van een regio. 

Toelichting  

Bij de taken van een veiligheidsregio hoort het organiseren van een soepel verloop van een 

incidentsituatie waar weinig coördinatie benodigd is naar een situatie waarbij meer en brede-

re inzet en coördinatie benodigd is. In de Wvr is sprake van het ‘proces melding en opscha-

ling’ conform door de Veiligheidsregio vast te leggen criteria24. Aangezien het proces ‘mel-

ding’ en ‘alarmering’ grotendeels 25onder verantwoordelijkheid van de LMO komt te liggen is 

het noodzakelijk om voor de architectuur zorgvuldig naar het proces of de bedrijfsfunctie 

“op- en afschaling” te kijken. De splitsing van LMO taken en Veiligheidsregio taken brengt 

met zich mee dat er zorgvuldige afspraken over informatieoverdracht en gedeelde ketenregie 

worden gemaakt. Beide partijen hebben immers een belang bij een goed voorbereid26 ge-

deeld totaalbeeld en een gedeeld idee over de impact op het proces ‘leiding en coördinatie’. 

Dit brengt vanuit informatiemanagement en architectuur een bijzondere verantwoordelijk-

heid met zich mee voor de applicatieve functies operationeel informatie management (LCMS) 

en melding en intake (NMS), maar ook voor aanpalende applicatieve functies, zoals de voor-

bereiding van evenementen (evenementenkalender) en planvorming. 

 

Leiding en coördinatie: effectieve aansturing van alle betrokken diensten, sleutelfunctio-

narissen eenheden. Bij elke inzet is sprake van Leiding en coördinatie, ongeacht de omvang 

van de inzet of eventuele opschaling.  

Hulpverlening: hulp die door de veiligheidsregio geboden wordt in het kader van het be-

heersen van incidenten in de vorm van repressie of het verlenen van acute zorg. Bijvoor-

beeld: bestrijden brand, verzorgen van slachtoffers, transport van patiënten. 

Operationeel informatiemanagement: het verkrijgen van alle voor de bestrijding van 

het incident relevante informatie over objecten, capaciteit en actoren in de regio en het ac-

tief en proportioneel beschikbaar stellen van deze informatie voor de relevante actoren. De 

                                           
24 Zie artikel 2.2.1 Besluit Veiligheidsregio’s 
25 Alarmering kan niet plaatsvinden zonder uitvoerig overleg tussen kolom en meldkamer. 
26 Zie ook Wet Veiligheidsregio’s : artikel 48 en besluit Veiligheidsregio’s , artikel 2.4.1 
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juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor de-

genen die deze nodig hebben.  

Evaluatie: evalueren van incidenten, educatie vanuit evaluatie, borgen van opgedane ken-

nis in de primaire functies. 

 

Secundaire functies 

Personeel: beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers, inclusief 

werving en selectie van nieuwe medewerkers, afvloeiings- en ontslag gerelateerde activitei-

ten en diverse andere activiteiten, zoals: training, carrièreplanning, beheer functiegebouw, 

salariëring, e.d. 

Inkoop: het specificeren (samen met de klant), selecteren, contracteren, bestellen en be-

waken van de levering van een product of dienst waar uiteindelijk een externe factuur te-

genover staat. De inkoopfunctie omvat dus meer dan alleen de inkoopafdeling en het in-

koopproces. Het betreft de gehele organisatie, die zich bezighoudt met alle aspecten van het 

inkopen. 

Organisatie: beheer van alle organisatorische gegevens, waaronder beschrijving van de 

bedrijfsfuncties, organisatiestructuur (organogram), functionele scope van de sectoren en 

afdelingen, TVB-schema's (Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden), e.d. 

Financiën: het management, het beheer, de administratie en de controle op alle financiële 

gegevens, processen, transacties en rapportage daarover. 

Informatievoorziening: het leveren van de informatievoorzieningsdiensten -waaronder 

het aansluiten van de ICT-inrichting op de bedrijfsdoelstellingen- en het management en 

beheer van het Informatieplan en alle activiteiten die hieruit voortkomen. Het ontwerpen, 

beschrijven en plegen van onderhoud op bedrijfsprocessen en het bewaken van de consis-

tentie met de administratieve organisatie en de informatiearchitectuur. Beheer van alle ge-

gevens, informatie, kennis, informatieresources en -middelen (bijv. telefonie, bibliotheek, 

automatiseringsmiddelen en -diensten) en de coördinatie, allocatie en gebruik van alle com-

municatiemiddelen. 

Communicatie: is het maken van communicatieplannen en uitvoeren van communicatie-

uitingen om de gewenste boodschap over te brengen.  

Facilitair / Huisvesting: het faciliteren van de organisatie met diensten en beheer van de 

huisvesting (gebouwen, terreinen), parkeerfaciliteiten, nutsvoorzieningen (gas, water, licht). 
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Bijlage 6 Overzicht uitgangspunten informatievoorziening veilig-

heidsregio Flevoland  

Uit “Uitgangspunten informatievoorziening Veiligheidsregio Flevoland v1.0 dd. 160411" 
 
Uitgangspunt IM 1: Werken onder architectuur 
Bij de ontwikkeling en inrichting van de informatievoorziening wordt gewerkt naar de gewenste 

bedrijfs- en informatiearchitectuur die ondersteunend is, maar ook leidend is voor de gehele orga-
nisatie. De veiligheidsregio’s en de organisaties die daarvan onderdeel uitmaken ontwikkelen een 
op de VeRA referentiearchitectuur gebaseerde bedrijfs- en informatiearchitectuur.  

 
Uitgangspunt IM 2: De gebruiker staat centraal 
Gebruikers krijgen de dienstverlening waar ze behoefte aan hebben. De behoeften en wensen van 
de gebruikers binnen de veiligheidsregio’s zijn leidend voor ontwikkelingen op het gebied van in-

formatievoorziening. Informatievoorziening volgt de business. ICT volgt Informatievoorziening.  

 
Uitgangspunt IM 3: Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden INFORMATIEVOORZIENING 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van de informatievoorziening en in-
formatievoorzieningsfunctie zijn eenduidig belegd.  

 De verantwoordelijkheid voor integraliteit van de informatievoorziening ligt bij een Chief 
Information Officer (CIO). Deze functionaris binnen de Veiligheidsregio Flevoland acteert op 
strategisch niveau en adviseert het MT op basis van de businessvraag over de inrichting 

van de informatievoorziening (zoals dat ook gewoon is bij de P- en de F-functie) op basis 
van vastgestelde informatiearchitectuur en andere relevante standaarden. Daarnaast is de 
CIO verantwoordelijk voor de realisatie van inrichting van de informatievoorziening en de 
informatievoorzieningsfunctie.  

 Binnen de Veiligheidsregio Flevoland is de verantwoordelijkheid toegewezen ten aanzien 
van de beschikbaarheid, integriteit en exclusiviteit van gegevens belegd bij de proceseige-

naar.  

 
Uitgangspunt IM 4: Gegevens hebben één (herleidbare) bron 

Eigen gegevens zijn samenhangende sets van oorspronkelijke gegevens, al dan niet gecombineerd 
en geordend met gegevens van derden. Deze worden eenmalig vastgelegd in een bronregistratie 
volgens het principe éénmalige invoer, meervoudig gebruik. Het opnieuw registreren van gegevens 
die al elders beheerd worden is inefficiënt, kan tot verschillen leiden en is daarmee onwenselijk.  

 
IM 5: Gegevens hebben één verantwoordelijke  

Alleen gegevens waarvan een verantwoordelijke is aangewezen worden uitgewisseld tussen veilig-
heidspartners. Dit is relevant tijdens operatie.  

 
Uitgangspunt IM 6: Gebruik open standaarden voor gemeenschappelijke voorzieningen 
Gemeenschappelijke voorzieningen bieden koppelvlakken op basis van open standaarden of de-
facto standaarden.  

 
Uitgangspunt IM 7: Gebruik gemeenschappelijke/generieke modulaire applicaties 

Veiligheidspartners maken gebruik van gemeenschappelijk ICT-aanbod mits de applicaties qua 
functionaliteit, beveiliging en kosten gelijkwaardig zijn aan of beter zijn dan individuele applicaties.  

 
Uitgangspunt IM 8: We hanteren informatieveiligheid conform vigerende standaarden 
Om als betrouwbare partner interne- en externe gegevensuitwisseling te bevorderen werken we 
conform vigerende wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.  

 
Uitgangspunt IM 9: Het ICT Beheer is professioneel 

Omdat dezelfde applicaties zoveel mogelijk worden gebruikt onder zowel de normale als onder 
bijzondere omstandigheden, zorgen we voor informatiesystemen en applicaties die in alle omstan-
digheden bruikbaar zijn. Het beheer is daartoe professioneel volgens vigerende standaarden inge-
richt.  
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Bijlage 7 Begrippenlijst 

Automatisering (ook: 

ICT) 

Middelen (hardware, software, infrastructuur) om gegevens op te 

slaan, te delen en (automatisch) te verwerken.   

BI (zie ook MI) Business Intelligence: het verzamelen en analyseren van data ten 

behoeve van sturing, uitvoering, verantwoording, lering en verge-

lijking. Met business intelligence worden vaak ook de middelen en 

processen aangeduid om managementinformatie te genereren. 

Business intelligence heeft een breder toepassingsgebied en kent 

meer complexe toepassingen dan managementinformatie (bijvoor-

beeld het brandrisicoprofiel). 

Cloud  ICT/automatisering voorziening die door dienstverlener wordt aan-

geboden, waarbij die voor beheer, continuïteit én vernieuwing 

zorgt. Het landelijke ICT-verkeersplein (IFV) is een voorbeeld van 

een cloud voorziening met specifieke mogelijkheden voor de veilig-

heidsregio’s. 

DMS Document Management Systeem 

Functioneel beheer Het doel van functioneel beheer is zorgen dat de organisatie opti-

maal gebruik maakt van de informatiesystemen en dat de be-

trouwbaarheid daarvan gewaarborgd is. Dit beheer richt zich op 

gebruikersondersteuning, verkennen en uitwerken verbeter-

de/toekomstige functionele behoeften, beheerste invoering van 

nieuwe functionaliteit en op kwaliteit en continuïteit. 

Gegevens (data) (Verzamelde) feiten of symbolen. Is de basis voor informatie.  

Gegevensbeheer Het doel van gegevensbeheer is zorgen dat de organisatie beschikt 

over betrouwbare gegevens. Dit beheer richt zich op afspraken, 

monitoring en onderhoud van gegevens (en eventueel koppelin-

gen). Het gegevensbeheer kan soms door de functioneel beheer-

der worden ingevuld.  

Generieke applicatie  Applicaties met functionaliteit die meerdere afdelingen nodig heb-

ben, zoals het Financiële systeem, HRM, DMS, Managementinfor-

matie en Geo-informatiesysteem (GIS) 

Informatie Gegevens die betekenis hebben in een context, gegevens voorzien 

van duiding.  

Informatiemanagement 

(IM) 

Sturen op een optimale informatievoorziening die het mogelijk 

maakt de ambities van de organisatie te realiseren door werkpro-

cessen adequaat te ondersteunen. Informatiemanagement maakt 

het mogelijk om ambities te ondersteunen met een passende in-

formatievoorziening, te anticiperen op ontwikkelingen en een sa-

menhangende informatievoorziening te realiseren die robuust en 

flexibel is voor de toekomst. Dit vergt continue afstemming binnen 
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en buiten de organisatie.  

Informatiegestuurd 

werken 

Het proces van verzamelen, consolideren, analyseren en toepassen 

van informatie, gericht op betere besluiten. 

Informatie-organisatie De organisatie van de informatievoorziening. De organisatie be-

staat uit besturing/governance met rollen en functies. 

Informatievoorziening  Het geheel van processen, informatie, gegevens en systemen om 

te voorzien in de behoefte van de organisatie.  

KA Kantoorautomatisering (werkplekken, software, infrastructuur) 

Managementinformatie  Informatie ten behoeve van sturing, verantwoording, lering en ver-

gelijking. Zie ook business intelligence (BI). 

Software as a service 

(SaaS) 

Software als dienst aangeboden door applicatieleveranciers via 

Internet, mobiel en/of via de landelijke ICT-voorziening. De softwa-

releveranciers zorgt voor beheer, continuïteit én vernieuwing. De 

landelijke ELO (IFV) is een voorbeeld van een SaaS toepassing. 

Specifieke applicatie Applicaties met specialistische functionaliteit, gericht op een speci-

fieke doelgroep/afdeling, zoals LCMS en Care. 

VERA Veiligheidsregio Referentie Architectuur 

VTH Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

Zaak Een samenhangende hoeveelheid werk met een gedefinieerde aan-

leiding en gedefinieerd resultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd 

bewaakt moeten worden. 

Zaakgericht werken 

(ook: casemanage-

ment) 

Het organiseren van werkzaamheden en informatie rondom een 

(enkelvoudige of meervoudige) vraag van een klant om zo gecoör-

dineerd en integraal een passend aanbod van producten en dien-

sten te leveren. 

 

 

 


