
Conform (project/activiteiten) plan

Geringe afwijking

Grote afwijking

1.

Gemeentelijke pilots risicobeheersing 2.0 in Tilburg en Halderberge i.r.t. dekkings- en spreidingsplan

Doorontwikkeling, modernisering en professionalisering crisiscommunicatie piketteam veiligheidsregio per 01.09.2014

Impuls opleidingen t.b.v. Professionalisering gemeentelijke voorlichterspool crisiscommunicatie

2.

Samenwerking met veiligheidsregio´s Zeeland, Zuid Holland Zuid en Rotterdam Rijnmond (Zuidwestelijke delta): positieve personeelsuitwisseling; 

inkoop/huisvesting; multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen; bevolkingszorg interregionaal; crisiscommunicatie

Samenwerking 3 brabantse veiligheidsregio's: uitval telecom/ICT; voorbereiding GRIP5/RIJK; continuiteit hoofdstructuur; crisiscommunicatie; 

informatiemanagement

Samenwerking 3 brabantse veiligheidsregio's: multi opleiden, trainen, oefenen o.a. gezamenlijke deelname aan wake-up middels GRIP 5 

oefening/workshops

Samenwerking Veiligheidsregio Zeeland: nucleair dossier

3.

Samenwerking met België door gezamenlijk oefeningen te organiseren met focus op alarmeren, verbinden, crisiscommunicatie en evacuatie: 

afspraak driejaarlijkse oefencyclus (tabletop, alarmering, operationeel)

Inventarisatie van risico's in het grensgebied

Operationele samenwerking havengebied Antwerpen

4.

Publiek Private Samenwerking Haven Moerdijk

Convenanten afgesloten met (vitale) partners: drinkwater, elektriciteit/gas, rijkswaterstaat/waterschappen, defensie. Eerste gesprekken convenant 

spoor en telecom gestart.

5.

Deelname GHOR (DPG) aan ROAZ, regionaal overleg actue zorg, met ziekenhuizen, huisartsen, verloskundigen, e.d.

Invoering landelijk Slachtoffer/Informatie/Systeem vanuit Bevolkingszorg, samenwerking GHOR(ziekenhuizen), politie 

Afstemming en afspraken op gebied van psychosociale hulpverlening

Samenwerking GHOR BN en GHOR MWB binnen Bureau Grootschalig Optreden Publieke Gezondheid (BGPG)

Voortgangsrapportage beleidsplan VRMWB 2011-2015
Kleurenmodel

1. Samenwerken: investeren in relaties

Activiteiten

Samenwerken met de Belgische gemeenten die aan onze regio grenzen, door gezamenlijk oefeningen te organiseren. Daarbij geven we bijzonder 

aandacht aan de operationele samenwerking met het havengebied van Antwerpen.

Samenwerken met alle publieke en private partners die een verantwoordelijkheid hebben in de uitvoering van het regionaal risicoprofiel van Midden- 

en West-Brabant. Het gaat hierbij om concrete afspraken over de aanpak van rampen en crises.

Samenwerken met onze netwerkpartners in de zorgsector, om gezamenlijk afspraken te maken over datgene waar wij de kwaliteit en dienstverlening 

bij rampen en crises kunnen borgen en verbeteren.

Samenwerking met de 26 gemeenten, in het bijzonder gericht op risicobeheersing en crisiscommunicatie.

Samenwerken met de omliggende veiligheidsregio's, door het uitwisselen van kennis en ervaring en gezamenlijk interregionale oefeningen te 

organiseren. Met Zeeland in het bijzonder ten aanzien van het gezamenlijk ontwikkelen van nucleaire kennis
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Activiteiten

6.

Dijkgraaf Waterschap Brabantse Delta is agendalid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio MWB

Convenant afgesloten tussen Rijkswaterstaat, 4 Waterschappen (Brabantse Delta, De Dommel, Aa en Maas en Rivierenland) en VRMWB

Alarmeringsafspraken gemaakt, waarbij pagers zijn uitgereikt aan Waterschap Brabantse Delta dat voor onze regio coordinerend is naar andere 

waterschappen.

Waterschap Brabantse Delta is structureel vertegenwoordigd in de werkgroep multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen

Grootschalige oefeningen: systeemoefening Moerdijk 2013, systeemoefening Hoog Water 2014

7.

Basis continuiteitsplan uitval ICT en elektriciteit gereed. Acties voor hulpverleningsdiensten uitgezet via werkgroep Multidisciplinaire Planvorming

Continuiteitsplan crisisorganisatie / operationele hoofdstructuur (72 uur onafgebroken) volgt later in 2014

8.

Dreigingen: Resistentie antibiotica, A-infectieziekten, gevolgen van transities in de zorg

Convenant publieke gezondheid afgesloten tussen VR Midden- en West-Brabant, GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant

Grensoverschrijdende aanpak infectieziekten

Regionaal bestrijdingsplan infectieziekten eind 2014 bestuurlijk vastgesteld door VR's, GGD en GHOR

Zorgcontinuiteit zorginstellingen wordt Brabant-breed opgepakt

9.

Uitvoering gegeven aan het opleidingsplan van Risicobeheersing waarin ruim aandacht is besteed aan het vergaren van kennis en kunde van de 

medewerkers RB in zowel specialistische kennis als algemene kennis 

Inventariseren welke (nieuwe) dreigingen zich op het gebied van de volksgezondheid en uitbraak van infectieziekten kunnen voordoen. Op grond van 

ervaringen met de Q-koorts de uitvoeringsplannen voor een grootschalige aanpak volksgezondheid aanpassen en verbeteren.

Inventariseren in kennis en kunde over gevaarlijke stoffen, met speciale aandacht voor preventieve en proactieve maatregelen waardoor risico's 

zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

2. Vertrekpunt en context voor het beleid: het Risicoprofiel

De samenwerking tussen de Veiligheidsregio en de Waterschappen intensiveren. Op zowel beleidsmatig als vooral operationeel niveau. Daaronder 

periodiek gezamenlijke oefeningen organiseren.

Een risicoanalyse alsmede continuiteitsplannen opstellen voor de hulpverleningsdiensten in een situatie dat er sprake is van uitval van de vitale 

infrastructuur. We beginnen met het ontwikkelen van scenario's voor uitval van elektriciteit en ICT.
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10.

Maken omgevingsanalyses op doelgroep (GHOR)

Visie/Plan van Aanpak risicobeheersing 2.0

Afspraken VR / Omgevingsdienst MWB

Brandveilig leven en toolbox

Uitvoering pilot Moerdijk met gemeente en OMWB

Investeren in zelfredzaamheid en burgerparticipatie multi, op initiatief van GHOR

11.

Uitvoering gegeven aan het inspectie-uitvoeringprogramma

Aangekondigde en niet-aangekondigde controles uitgevoerd

12.

Integraal adviseren door verschillende hulpdiensten

Evenementenkalender is op dit moment voor VRMWB geen prioriteit

Monitoren evenementen middels Obi4Wan (GHOR)

13.

Maken omgevingsanalyses op doelgroep (GHOR)

OMS Challenge voor bedrijven in het kader van het project STOOM (terugbrengen onnodige automatische meldingen)

Diverse projecten uitgevoerd bij zorginstellingen en onderwijsinstellingen.

Multidisciplinaire aanpak zelfredzaamheid

14.

Risicocommunicatieplan Taskforce Natuurbranden (o.a. Kalmthoutse heide)

Toolbox risicobeheersing met brandpreventietips

Nucleair

CBIS-applicatie: waarschuwings- en alerteringssyteem voor werknemers en omgeving industrieterrein Moerdijk i.c.m. zelfredzaamheidstool 

binnenstelijk gebied

OMS Challenge

Multidisciplinaire aanpak zelfredzaamheid en burgerparticipatie

Bestickering tankautospuiten en gevelborden brandpreventie

3. Risicobeheersing: het accent 'op de voorkant'

Gemeenten en provincie adviseren en ondersteunen in hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de zogenoemde BRZO-bedrijven.

Gemeenten en provincie in hun rol van vergunningverlener, handhaver en toezichthouder actief en integraal adviseren over risicobeheersing, in het 

bijzonder over preventieve maatregelen.

Samenwerken met maatschappelijke organisaties en bedrijven om daarmee de eigen verantwoordelijkheid, en daardoor ook de zelfredzaamheid, voor 

fysieke veiligheid te vergroten.

Gemeenten integraal adviseren in het proces van vergunningverlening voor evenementen.

Samen met publieke en private partners activiteiten (doen) uitvoeren die zijn gericht op risicocommunicatie. Het accent ligt daarbij niet zozeer op wet- 

en regelgeving als wel op gedragsverandering.
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Brandpreventieweken
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15.

(Flyers, posters, advertenties handreiking gemeenten inzake) toolbox risicobeheersing met brandpreventietips

Brabant-brede aanpak risicocommunicatie

OMS Challenge

Handreiking treinongeval gevaarlijke stoffen n.a.v. Wetteren

Handreiking / draaiboek stroomuitval

Handreiking / draaiboek bomvinding

Persberichten voorkomen natuurbranden en natuurbrandenthermometerbanner voor gemeenten, media en partners

Risicocommunicatieplan Kalmthoutse Heide / Grenspark De Zoom (Grensoverschrijdend)

Postcodechecker voor opkomsttijden brandweer

CBIS applicatie industrieterrein Moerdijk

16.

Nieuwe website Veiligheidsregio MWB, incl. risico- en crisiscommunicatie portaal (eind 2014 gereed)

Samenwerking Zuidwestelijke delta

NL-Alert

Postcodezoeker in het kader van toolbox

Omgevingsanalyse, gebruik maken van online tool OB4Wan, waarbij evenementen e.d. kunnen worden gemonitord (GHOR)

17.

Doorontwikkeling, modernisering en professionalisering regionale crisiscommunicatie

Impuls aan inzet social media vanuit crisisbeheersing, invoering functie "omgevingsanalist"

Inzet virtuele (sociale) media wereld bij oefeningen

Focus op crisiscommunicatie in multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen

Crisiscommunicatie is ook opgenomen als onderdeel van GROP (GGD Rampen Opvangplan)

Omroep Brabant als rampenzender

De eigen verantwoordelijkheid stimuleren van burgers en bedrijven voor de fysieke veiligheid in de eigen woon- en werkomgeving. Bijvoorbeeld door 

het actief benutten van brandpreventieve mogelijkheden.

Nieuwe communicatie-instrumenten ontwikkelen die aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkeling en behoefte. In dit verband zullen we expliciet 

aandacht besteden aan de mogelijkheden die social media bieden.

De crisiscommunicatie professionaliseren door onder meer de kennis en ervaring te vergroten rond (eigentijdse) media en het managen van crises 

met een grote maatschappelijke impact. We gaan innoveren op basis van het zogenoemde nieuwe werken van de overheid.

4. Communicatie
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18.

Netcentrisch werken: LCMS

Digitale operationele informatie voor brandweer en crisisorganisatie: BIS, BRAIN, DOBI, DBK

Prestatieindicatoren: Aristoteles

Beheer: functioneel beheer is geregeld

Doorontwikkeling informatiemanagement: werving & selectie functionaris VB start binnenkort

SIS: slachtoffer informatiesysteem

Witte kaart (informatie kwetsbare objecten 'geneeskundig') beschikbaar in LCMS

19.

Professionaliseren RCC

Aansluiting Basisadministratie Gebouwen (Datawarehouse)

completering Caco's

DVO LMO

20.

De eigen crisisorganisatie is opgeleid, getraind en uitgerust met de juiste middelen

De bij een crisis betrokken functionarissen hebben allen toegang tot de operationele info en zijn bekend met het hiervoor gebruikte systeem en 

bijbehorende werkprocessen/methodieken

Opstellen plan modernisering informatiemanagement: protocol NCW en jaarplan 2014 aanwezig, meerjarenbeleid nodig

Beschikbaarheid LCMS voor derden

Uitrol video conferencing bij 26 gemeenten

Beleidskader informatiemanagement gemeenten

Omdat informatiemanagement dé kritische succesfactor is voor multidisciplinaire samenwerking van de hulpverleningsdiensten in een situatie van 

een ramp of crisis, zullen we actief en duurzaam investeren in operationele informatiesystemen. De informatie dient tijdig, volledig en adequaat te zijn.

Omdat de GMK een spilfunctie vervult in een situatie van multidisciplinair optreden door hulpdiensten, zullen we aanvullend investeren in de kwaliteit 

en faciliteiten van het regionaal crisis centrum (RCC).

Omdat het bestrijden van een ramp of crisis valt of staat met de kwaliteit van de samenwerking tussen de veiligheidsregio en haar publieke en private 

partners, zullen we een visie en plan van aanpak opstellen voor modernisering van het informatiemanagement. Hierdoor moet het mogelijk worden om 

als één virtuele publieke sector op te treden

5. Informatiemanagement
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21.

Introductie warm loopbaanbeleid brandweer MWB 2013

Pilot ontwikkelassessments OvDG. Bij succes uitrol naar alle witte functies

Ontwikkelen kwalificatieprofielen multifuncties

Ontwikkeling evaluatiebeleid en systematiek

Implementeren leerpunten uitevaluaties

22.

Jaarplannen multidisciplinair en bestuurlijk opleiden, trainen en oefenen

Bij Bevolkingszorg zijn de landelijke richtlijnen GROOT(ER) overgenomen; voor twee functies bestaan nu gediplomeerde functionarissen

Jaarplannen monodisciplinair opleiden, trainen en oefenen

Infectieziekten op agenda MOTO

Beleidskader en plan van aanpak OTO bevolkingszorg

23.

Evaluatie systematiek en beleid ontwikkelen

Jaarplan MDBO als voortgangsrapportage over leerresultaten

24.

Generiek rampenbestrijdingsplan bestuurlijk vastgesteld, implementatie volgt

Rampbestrijdingsplannen oefenen middelijks jaarljkse COPI oefeningen in combinatie met BRZO bedrijven

Handreiking zorgcontinuiteit uitgereikt aan zorginstellingen

25.

Uitvoeren dekkings- en spreidingsplan

Het lerend vermogen van de operationele hulpdiensten vergroten, onder andere door het aanstellen van leeragenten en door jaarlijkse 

voortgangsrapportages over leerresultaten.

Rampenbestrijdingsplannen opstellen en tijdig actualiseren. Op basis van deze plannen ook actief oefenen en trainen.

Het door het bestuur van de veiligheidsregio vastgestelde dekkings- en spreidingsplan brandweerzorg uitvoeren

6. Incidentbestrijding: voorbereid op de crisis van morgen

Investeren in de kennis, kunde en ervaring van de medewerkers door uitvoering te geven aan het nieuwe Besluit personeel veiligheidsregio's. Dit 

betekent actief investeren in de kwalificatieprofielen van medewerkers.

Een actief beleid ontwikkelen ten aanzien van opleiden, trainen en oefenen (OTO) van medewerkers, zowel mono- als multidisciplinair. Jaarlijks zullen 

op een planmatige manier de noodzakelijke kennis en vaardigheden praktisch worden geoefend.
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26.

Jaarlijkse minimaal een grootschalige systeemoefening

Cursus impactbeleving operationeel leiders, cursus bestuurlijke sensitiviteit operationeel leiders (i.s.m. zuidwestelijke delta)

Opleidingstraject operationeel leiders

Professionalisering gemeentelijke crisisorganisatie: DVO gemeenten / meldkamer, pikettelefoons, functioneel beheer VMS/belcomputer

Bestuurlijk oefenen en (media)trainen

Technisch voorzitters GBT

Externe visitatie bevolkingszorg: implementatie en collegiaal support

Implementeren bevolkingszorg op orde 2.0

App / tool bevolkingszorg voor gemeenten

27.

Ontwikkeling evaluatiebeleid en systematiek

Incidenten vanaf GRIP 1 evalueren

28.

Nieuwe multi richtlijn PSHI (psychosociale hulpverlening) binnen gemeentelijke proces nafase

Actie deelplannen actualiseren conform "Bevolkingszorg op orde 2.0 ", streefdoel najaar 2014 vaststelling

Maatregelen nemen om te kunnen voldoen aan de wettelijke basisvereisten voor crisismanagement. Hiertoe behoren periodieke, grootschalige 

oefeningen door de meldkamer en het verbeteren van de bestuurlijke kennis en vaardigheden van de leden van het regioneel operationeel team (ROT).

Actief het instrument evalueren inzetten in geval van een grootschalig optreden van hulpdiensten. Het doel is om als organisatie(s) te leren van de 

ervaringen

Gemeenten adviseren en ondersteunen in hun verantwoordelijkheid voor het herstelproces na een ramp of crisis

7. Herstel: crisisbestrijding na de ramp
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