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Gemeente Onderdelen BZ    Toelichting stand van zaken  Perspectief 

  

Bernheze Levering t.b.v. 
expertteams BZ 

   Leverplicht m.b.t. de expertteams ín de ‘koude fase’ is 
voldoende. 

 

 Levering t.b.v. 
piketten BZ 

   Leverplicht m.b.t. de regionale functies in de ‘warme fase’ is 
voldoende. 

 

 Crisiscommunicatie    Levert voldoende aan de cruciale functies (zacht piket 
ROT/hard piket HTO-C/adviseur BT) 
Elke gemeentelijke communicatiefunctionaris heeft rol 
binnen crisiscommunicatie. 
Deelname aan OTO-activiteiten is voldoende. 

 

 Stavaza lokaal (in 
overleg met AOV) 

   Urenraming klopt: ongeveer 9 – 15 uur per week ter 
beschikking (incl. beleidsmatige zaken). 
De waan van de dag slokt veel tijd op, Bevolkingszorg lijkt 
soms geduldiger: “het kan wel even wachten.” 
Stimulatie om OTO-activiteiten bij te wonen is nodig. Dat 
gebeurt dus volop en daar is ruimte voor. Intern worden 
mensen regelmatig (per mail) geïnformeerd of bijgepraat. 
Er is structureel contact met burgemeester en 
gemeentesecretaris over Bevolkingszorg. 
Smart Respond is goed gevuld en up-to-date. 
Wens om BZ nog meer te laten leven: “hoe maken we het 
een club waar je bij wilt horen?”. 

 

 
 

Boekel Levering t.b.v. 
expertteams BZ 

   Leverplicht m.b.t. de expertteams ín de ‘koude fase’ is 
voldoende. 

 

 Levering t.b.v. 
piketten BZ 

   Leverplicht m.b.t. de regionale functies in de ‘warme fase’ is 
voldoende. 

 

 Crisiscommunicatie    Levert niet aan de cruciale functies (zacht piket ROT/hard 
piket HTO-C adviseur BT). 
Elke gemeentelijke communicatiefunctionaris heeft rol 
binnen crisiscommunicatie. 
Deelname aan OTO-activiteiten is onvoldoende/matig 

Crisiscommunicatie heeft onze 
aandacht. Boekel heeft maar één 
parttime communicatieadviseur.  
Het gesprek wordt daarover intern 
gevoerd want de deelname aan OTO-
activiteiten dient in ieder geval op orde 
te zijn. Bij de werving van een opvolger 
(op termijn) wordt ook de regionale 
crisiscommunicatierol meegenomen. 
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 Stavaza lokaal (in 
overleg met AOV) 

   Uren voor AOV-taken zijn opgehoogd in Boekel en daarmee 
in principe voldoende. Het blijft echter wel een uitdaging om 
voldoende prioriteit aan bevolkingszorgtaken te geven 
vanwege de hoeveelheid andere taken (die soms ook 
voorrang krijgen). Waan van de dag vraagt veel aandacht. 
Intern worden mensen ad hoc geïnformeerd en bijgepraat.  
Regionale ontwikkelingen worden niet altijd intern besproken 
of gecommuniceerd.  
Er is structureel contact met gemeentesecretaris en 
burgemeester over BZ. 
Smart Respond is gevuld en up-to-date.  

 

 
 

Boxmeer Levering t.b.v. 
expertteams BZ 

   Leverplicht m.b.t. de expertteams ín de ‘koude fase’ is matig. De aanstaande herindeling tussen Cuijk, 
Boxmeer en Sint Anthonis lost dit 
probleem mogelijk op. 
 

 Levering t.b.v. 
piketten BZ 

   Leverplicht m.b.t. de regionale functies in de ‘warme fase’ is 
matig/ onvoldoende. 

De aanstaande herindeling tussen Cuijk, 
Boxmeer en Sint Anthonis lost dit 
probleem mogelijk op. 

 Crisiscommunicatie    Levert ruim voldoende aan de cruciale functies (zacht piket 
ROT/hard piket HTO-C/adviseur BT). Let wel: per 1 oktober 
stopt één van de piketfunctionarissen. 
Niet elke gemeentelijke communicatiefunctionaris heeft rol 
binnen crisiscommunicatie. 
Deelname aan OTO-activiteiten is voldoende. 

 

 Stavaza lokaal (in 
overleg met AOV) 

   Urenraming in Boxmeer is onbekend, in ieder geval minder 
dan 9 uur per week.  
Intern worden mensen niet tot nauwelijks geïnformeerd en bij 
gepraat. Ervaring leert ook dat mensen niet staan te 
springen om piketten in te vullen of bij te dragen aan de 
regionale expertteams. Regionale ontwikkelingen worden 
niet altijd intern besproken of gecommuniceerd. Waan van 
de dag vraagt teveel aandacht, andere taken en vragen 
krijgen meer prioriteit. Er is te weinig capaciteit om de taken 
te kunnen vervullen. Er wordt niet tot nauwelijks overlegd 
met burgemeester en/of gemeentesecretaris over BZ. 
Smart Respond is niet goed gevuld. Dit wordt ook bevestigd 
door ervaringen vanuit de pool OvD-BZ.  

Het beeld ontstaat dat er verschil zit in 
het theoretische verhaal en de 
praktijksituatie. Mogelijk dat de 
herindeling een aantal vraagstukken 
automatisch opgelost.  
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Mijn Gemeente 
Dichtbij 

Levering t.b.v. 
expertteams BZ 

   Leverplicht m.b.t. de expertteams ín de ‘koude fase’ is matig. Met de komst van een nieuwe AOV-er 
wordt de situatie opnieuw bekeken en 
waar wenselijk aangepakt/ ingevuld. 

 Levering t.b.v. 
piketten BZ 

   Leverplicht m.b.t. de regionale functies in de ‘warme fase’ is 
matig. 

Met de komst van een nieuwe AOV-er 
wordt de situatie opnieuw bekeken en 
waar wenselijk aangepakt/ ingevuld. 

 Crisiscommunicatie    Levert op dit moment niet aan de cruciale functies (zacht 
piket ROT/hard piket HTO-C/adviseur BT). De voormalige 
piketfunctionaris is per 1 augustus gestopt.  
Niet elke gemeentelijke communicatiefunctionaris heeft rol 
binnen crisiscommunicatie. Verzoek levering heeft geleid tot 
enkele nieuwe collega’s voor de taakorganisatie, maar nog 
steeds heeft niet iedere collega communicatie een rol. 
Deelname aan OTO-activiteiten is matig/onvoldoende. 

Er wordt een slag gemaakt op het 
gebied van crisiscommunicatie. Een 
aantal collega’s zijn opgegeven voor 
opleidingen. Gesprekken worden 
gevoerd over het invullen van een hard 
piketfunctie voor crisiscommunicatie.  

 Stavaza lokaal (in 
overleg met AOV) 

   Urenraming in Mijn Gemeente Dichtbij is onbekend. Waan 
van de dag vraagt teveel aandacht, andere taken en vragen 
krijgen meer prioriteit. Er is te weinig capaciteit om alle taken 
goed te kunnen vervullen. 
Intern worden mensen ad hoc geïnformeerd en bijgepraat.  
Regionale ontwikkelingen worden niet altijd intern besproken 
of gecommuniceerd.  
Er is contact (niet structureel) met gemeentesecretaris en 
burgemeester over BZ. 
Smart Respond is gevuld en up-to-date. 

De capaciteitsnorm (van 9 tot 15 uur) 
voor BZ wordt inmiddels behaald door 
het aanstellen van een nieuwe AOV-er.  
Intern gaan functionarissen meer horen 
wat betreft regionale ontwikkelingen of 
ander nieuws aangaande BZ.  
Structurele gesprekken met de 
gemeentesecretaris én de 
burgemeester aangaande 
Bevolkingszorg worden z.s.m. ingepland 
Smart Respond wordt gecontroleerd en 
eventueel bijgewerkt.  

 
 
 

CGM Levering t.b.v. 
expertteams BZ 

   Leverplicht m.b.t. de expertteams ín de ‘koude fase’ is 
voldoende. 

 

 Levering t.b.v. 
piketten BZ 

   Leverplicht m.b.t. de regionale functies in de ‘warme fase’ is 
ruim voldoende. 

 

 Crisiscommunicatie    Levert ruim voldoende aan de cruciale functies (zacht piket 
ROT/hard piket HTO-C/adviseur BT) 
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Enkele gemeentelijke communicatiefunctionarissen hebben 
geen rol binnen crisiscommunicatie. Nieuwe adviseur gaat 
deelnemen. 
Deelname aan OTO-activiteiten is ruim voldoende. 

 Stavaza lokaal (in 
overleg met AOV) 

   Urenraming in CGM is niet expliciet vast gesteld maar er 
wordt wel ruimte geboden en gevoeld om BZ door te 
ontwikkelen. Capaciteit lijkt voldoende om de taken ook 
uitgevoerd te krijgen. 
Intern worden mensen jaarlijks geïnformeerd of bijgepraat. 
Er is veel contact per mail (vraag is wel hoe goed dit gelezen 
wordt).  
Smart Respond is gevuld en up-to-date.  
Er is contact met gemeentesecretaris en burgemeester over 
BZ als daar behoefte aan is.   
Wens om bij de werving van nieuwe collega’s al meteen 
rekening te houden met regionale en lokale BZ-functies en 
daar op te selecteren.  
Wens om vanuit VRBN meer advies te geven over welke 
mensen (competenties) je zoekt voor welke functies. Daar 
zou meer sturing op gegeven mogen worden. 

 

 
 

Haaren Levering t.b.v. 
expertteams BZ 

   Leverplicht m.b.t. de expertteams ín de ‘koude fase’ is 
voldoende. 

 

 Levering t.b.v. 
piketten BZ 

   Leverplicht m.b.t. de regionale functies in de ‘warme fase’ is 
onvoldoende. 

De gemeente Haaren bevindt zich 
vanwege het herindelingstraject in een 
bijzondere situatie. Er is sprake van een 
aanzienlijke uitstroom van 
medewerkers. Daardoor staat het 
gevuld krijgen en houden van functies 
en de vakbekwaamheid van mensen die 
daarbij hoort inderdaad onder druk. 

 Crisiscommunicatie    Levert geen bijdrage aan de cruciale functies (zacht piket 
ROT/hard piket HTO-C/adviseur BT) 
Een enkele gemeentelijke communicatiefunctionaris heeft 
een rol binnen crisiscommunicatie.  
Deelname aan OTO-activiteiten is onvoldoende. 

De gemeente Haaren beschikt over 
adequate communicatieadviseurs die 
afhankelijk van het niveau ook een rol 
hebben in de crisiscommunicatie. Alle 
communicatieadviseurs hebben hiertoe 
onlangs nog een opleiding gevolgd. 
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 Stavaza lokaal (in 
overleg met AOV) 

   Bevolkingszorg stond en staat nog steeds duidelijk op de 
agenda van het college en het ambtelijk apparaat.  
Het college werkt met een 24/7 beschikbaar-
bereikbaarheids-piket. Ook is de 24/7 bereikbaarheid-
beschikbaarheid van de buitendienst middels een piket-
regeling geborgd. Vanwege de uitstroom van medewerkers 
slagen we er niet meer in om alle gemeentelijke processen 
“op papier” voldoende te bemensen. Vandaar dat is besloten 
om te werken met een vaste groep medewerkers die zich 
bereid heeft verklaard om op te komen bij een incident. De 
ervaring leert dat zodra een calamiteit zich voordoet een 
groot (genoeg) aantal medewerkers bereid is om zich naar 
het gemeentehuis te spoeden om eigen dan wel andere 
taken op te pakken.  
 
Smart Respond houden we maandelijks tegen het licht. Door 
het grote verloop zijn we nooit volledig up-to-date, maar de 
lichte afwijking zal niet van invloed zijn op het wel of niet op 
kunnen treden.  
 
We erkennen dat investeren in een doorontwikkeling van de 
crisisorganisatie een lastig gegeven is in deze hectische tijd. 
De wisseling van (tijdelijk) personeel houdt vermoedelijk aan 
tot medio volgend jaar. Daar waar mogelijk zoeken we meer 
en meer de samenwerking met ontvangende gemeenten. Dit 
is niet alleen goed voor inzicht in elkaars taken, maar vooral 
voor het directe netwerk. Grote komende evenementen 
lopen we bijvoorbeeld al samen op.  
De combinatie van bovenstaande factoren, de 
samenwerking en het kunnen vinden van elkaar geeft ons 
voldoende vertrouwen crisis en calamiteiten te kunnen 
beheersen. Twee recente, grote, incidenten tonen dat de 
samenwerking met de OvD-Bz en hulpdiensten goed 
verloopt. Er is pro-actief contact en cruciale diensten zijn 
direct bereikbaar en in staat te leveren wat een OvD-Bz 
verlangt.  
 

Na de zomervakantie staat ambtelijk 
een jaarlijkse opkomstoefening gepland. 
Deze oefening wordt direct gevolgd door 
een ‘oefening op de kaart’ wat ook 
inzicht geeft in aandachtspunten. Wij 
zijn van mening dat we hierin niet 
afwijken van andere gemeenten.  
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Na een incident evalueren we het verloop en de inzet met de 
verschillende functionarissen. Lessons learned delen we met 
medewerkers en brengen we direct in praktijk. 

 
 

Heusden Levering t.b.v. 
expertteams BZ 

   Leverplicht m.b.t. de expertteams ín de ‘koude fase’ is ruim 
voldoende. 

 

 Levering t.b.v. 
piketten BZ 

   Leverplicht m.b.t. de regionale functies in de ‘warme fase’ is 
matig. 

In het tweede deel 2019 wordt een 
ronde langs alle clusters gemaakt om 
crisisbeheersing en bevolkingszorg 
weer op de kaart te zetten. Dit kan ook 
gebruikt worden als actualisatieslag.  

 Crisiscommunicatie    Levert ruim voldoende aan de cruciale functies (zacht piket 
ROT/hard piket HTO-C/adviseur BT) 
Elke gemeentelijke communicatiefunctionaris heeft rol 
binnen crisiscommunicatie. 
Deelname aan OTO-activiteiten is voldoende. 

 

 Stavaza lokaal (in 
overleg met AOV) 

   Urenraming in Heusden is onbekend. Waan van de dag 
vraagt teveel aandacht, andere taken en vragen krijgen meer 
prioriteit. Er is te weinig capaciteit om alle taken goed te 
kunnen vervullen. Intern worden mensen momenteel niet 
geïnformeerd en bijgepraat.  
Regionale ontwikkelingen worden niet altijd intern besproken 
of gecommuniceerd.  
Er is weinig contact met gemeentesecretaris en 
burgemeester over BZ. Nog zoekende naar passende wijze 
om dit te realiseren. 
Smart Respond is gevuld en up-to-date. 

Er worden vaste overlegmomenten 
ingepland met de secretaris. 
Crisisbeheersing / BZ beter borgen in 
het Pfo Veiligheid & Ondermijning. 
Clustertour crisisbeheersing wordt door 
de AOV-er gemaakt om 
crisisbeheersing en bevolkingszorg 
extra onder de aandacht te brengen. 
 

 
 

Landerd Levering t.b.v. 
expertteams BZ 

   Leverplicht m.b.t. de expertteams ín de ‘koude fase’ is matig/ 
onvoldoende.  

De insteek is om mensen via het 
structurele rampenoverleg te motiveren 
voor de expertteams. Geschikte mensen 
actief benaderen om deel nemen. 

 Levering t.b.v. 
piketten BZ 

   Leverplicht m.b.t. de regionale functies in de ‘warme fase’ is 
voldoende. 

 

 Crisiscommunicatie    Levert voldoende aan de cruciale functies (zacht piket 
ROT/hard piket HTO-C/adviseur BT) 
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Elke gemeentelijke communicatiefunctionaris heeft rol 
binnen crisiscommunicatie. 
Deelname aan OTO-activiteiten is voldoende. 

 Stavaza lokaal (in 
overleg met AOV) 

   Urenraming klopt niet: ongeveer 2 uurtjes per maand ter 
beschikking. Waan van de dag vraagt teveel aandacht, 
andere taken en vragen krijgen meer prioriteit. Er is sprake 
van onderbezetting. Er is te weinig capaciteit om de taken te 
kunnen vervullen. 
Er vindt structureel overleg plaats met alleen de 
gemeentesecretaris. 
Er is te weinig tijd en aandacht om regionale ontwikkelingen 
intern door te vertalen en mensen aangesloten te houden. 
Functionarissen worden intern niet bijgepraat over de 
ontwikkelingen binnen BZ. Het lukt niet tot nauwelijks om 
piketten of expertteams te vullen met mensen uit de eigen 
gemeente. Hierover bestaan zorgen. 
Smart Respond is wel actueel maar onvoldoende gevuld. Dit 
wordt ook bevestigd door ervaringen vanuit de pool OvD-BZ. 
Bij een inzet in gemeente Landerd worden zij onvoldoende 
gefaciliteerd om hun werk naar behoren uit te kunnen 
voeren. 

In november 2019 weer een 
rampenbestrijdingsoverleg houden met 
alle mensen die betrokken zijn. 
 
In voorjaar 2020 een gezamenlijk 
rampenbestrijdingsoverleg organiseren 
met Uden en Landerd. 
 
Scholingsbehoefte inventariseren en 
trainingen plannen. 
 
Er is een uitvraag gedaan onder 
medewerkers dit heeft 17 nieuwe 
aanmeldingen voor Smart Respond 
opgeleverd. 
 
Samen (Uden en Landerd) kijken of we 
de crisisstructuur meer robuust kunnen 
krijgen (mensen uit beide gemeenten 
elkaar laten vervangen), 
Er is overleg met de gemeentesecretaris 
maar met het bestuurssecretariaat gaat 
gekeken worden om dit structureel te 
maken. De burgemeester en 1ste loco 
kunnen dan ook aanschuiven. 
 
Er moet nog een oefening worden 
georganiseerd. 
 
De afdeling Veiligheid heeft op dit 
moment te weinig capaciteit om de 
taken goed te kunnen uitvoeren. Door 
de inzet van een BOA die 
Veiligheidskunde studeert is er 
ondersteuning op het AOV-vlak.  
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Oss Levering t.b.v. 
expertteams BZ 

   Leverplicht m.b.t. de expertteams ín de ‘koude fase’ is 
voldoende. 

 

 Levering t.b.v. 
piketten BZ 

   Leverplicht m.b.t. de regionale functies in de ‘warme fase’ is 
ruim voldoende. 

 

 Crisiscommunicatie    Levert ruim voldoende aan de cruciale functies (zacht piket 
ROT/hard piket HTO-C/adviseur BT) 
Elke gemeentelijke communicatiefunctionaris heeft rol 
binnen crisiscommunicatie. 
Deelname aan OTO-activiteiten is voldoende. 

 

 Stavaza lokaal (in 
overleg met AOV) 

   Urenraming klopt ongeveer. Oss is een gemeente waarbij de 
laatste jaren blijkt dat ook veelvoudig inzet nodig is bij 
incidenten (gemiddeld meer dan bij overige gemeenten). 
Intern worden mensen die een taak hebben binnen een 
bevolkingszorgproces geïnformeerd door middel van een 
besloten groep op het intranet. Ook worden deze 
functionarissen gestimuleerd om zoveel als mogelijk 
bijeenkomsten en cursussen/ opleidingen te bezoeken die 
betrekking hebben op hun warme functie. 
Er is structureel contact met burgemeester en 
gemeentesecretaris over Bevolkingszorg. 
Smart Respond is goed gevuld en up-to-date.  

 

 
 

Meierijstad Levering t.b.v. 
expertteams BZ 

   Leverplicht m.b.t. de expertteams ín de ‘koude fase’ is ruim 
voldoende. 

 

 Levering t.b.v. 
piketten BZ 

   Leverplicht m.b.t. de regionale functies in de ‘warme fase’ is 
ruim voldoende. 

 

 Crisiscommunicatie    Levert aan de cruciale functies (zacht piket ROT/hard piket 
HTO-C/adviseur BT). Verzoek gezien omvang gemeente 
levering extra piketfunctionaris staat uit. 
Elke gemeentelijke communicatiefunctionaris heeft rol 
binnen crisiscommunicatie. 
Deelname aan OTO-activiteiten is voldoende. 

 

 Stavaza lokaal (in 
overleg met AOV) 

   Urenraming klopt ongeveer. Meierijstad is een gemeente 
waarbij de laatste jaren blijkt dat ook veelvoudig inzet nodig 
is bij CMT’s (gemiddeld meer dan bij overige gemeenten). 
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Intern worden mensen halfjaarlijks geïnformeerd, behoeften 
worden dan ook geïnventariseerd. Vrijwillige vulling van 
piketten en expertteams komt tot op heden voldoende van 
de grond.  
Er is structureel contact met burgemeester en 
gemeentesecretaris over Bevolkingszorg. 
Smart Respond is goed gevuld en up-to-date en wordt 
structureel gecontroleerd op vertrek van mensen/ 
wijzigingen. 

 
 

Sint Anthonis Levering t.b.v. 
expertteams BZ 

   Leverplicht m.b.t. de expertteams ín de ‘koude fase’ is 
voldoende. 

 

 Levering t.b.v. 
piketten BZ 

   Leverplicht m.b.t. de regionale functies in de ‘warme fase’ is 
onvoldoende. 

 

 Crisiscommunicatie    Levert niet aan de cruciale functies (zacht piket ROT/hard 
piket HTO-C/adviseur BT) 
Niet elke gemeentelijke communicatiefunctionaris heeft rol 
binnen crisiscommunicatie.  
Deelname aan OTO-activiteiten is matig. 

De nieuwe communicatiemedewerker 
heeft recentelijk een basiscursus 
gevolgd en zal een verdiepingscursus 
gaan volgen. Daarmee hebben alle 
gemeentelijke 
communicatiefunctionarissen een rol 
binnen de crisiscommunicatie. 

 Stavaza lokaal (in 
overleg met AOV) 

   Urenraming in Sint Anthonis is ongeveer 4 uur per week ter 
beschikking. Waan van de dag vraagt teveel aandacht, 
andere taken en vragen krijgen meer prioriteit. Er is te weinig 
capaciteit om alle taken goed te kunnen vervullen. 
Functionarissen worden intern jaarlijks bijgepraat over de 
ontwikkelingen binnen BZ. Heel af en toe verschijnt er een 
bericht op intranet. 
Incidenteel is er contact met de gemeentesecretaris of 
burgemeester over BZ. Dit zou vaker mogen. Wel worden de 
gemeentesecretaris of burgemeester ingezet om draagvlak 
te creëren en/of weerstand te verminderen.  
Smart Respond is niet actueel, dit behoeft nog de nodige 
aandacht. 

Op dit moment vindt een update plaats 
van de crisisorganisatie. Voor de 
crisisbeheersing wordt 2x4 uur per week 
gereserveerd om de actualiteit ook te 
gaan borgen. Inderdaad was daar wat 
achterstallig onderhoud in, maar we zijn 
bezig met een inhaalslag. Lokale 
functionarissen worden bijgepraat en de 
bedoeling is dat er dit najaar ook weer 
minimaal een basiscursus aan alle 
deelnemers gegeven is. Smart Respond 
is recentelijk geactualiseerd (twee 
maanden geleden).  

 
 

Uden Levering t.b.v. 
expertteams BZ 

   Leverplicht m.b.t. de expertteams ín de ‘koude fase’ is 
voldoende. 
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 Levering t.b.v. 
piketten BZ 

   Leverplicht m.b.t. de regionale functies in de ‘warme fase’ is 
voldoende. 

 

 Crisiscommunicatie    Levert voldoende aan de cruciale functies (zacht piket 
ROT/hard piket HTO-C/adviseur BT) 
Elke gemeentelijke communicatiefunctionaris heeft rol 
binnen crisiscommunicatie. 
Deelname aan OTO-activiteiten is voldoende 

 

 Stavaza lokaal (in 
overleg met AOV) 

   De AOV-taken sneeuwen nu nog onder door andere 
werkzaamheden die meer prioriteit krijgen. Er is te weinig 
capaciteit om alle taken goed te kunnen vervullen, er wordt 
naar een oplossing gezocht. Er vindt nu geen structureel 
overleg (wel op ad hoc basis) plaats met burgemeester en 
gemeentesecretaris over Bevolkingszorg.   Inmiddels zijn 
afspraken gemaakt om dit overleg op structurele basis weer 
te gaan laten plaatsvinden. Dit geldt ook voor het brede 
interne overleg Bevolkingszorg, waarin mensen worden 
intern bijgepraat over ontwikkelingen binnen Bevolkingszorg. 
Smart Respond is actueel en gevuld voor de huidige situatie. 

In september/oktober 2019 weer een 
rampenbestrijdingsoverleg houden met 
alle mensen die betrokken zijn. 
 
In voorjaar 2020 een gezamenlijk 
rampenbestrijdingsoverleg organiseren 
met Uden en Landerd. 
Scholingsbehoefte inventariseren en 
trainingen plannen. 
 
Actieve uitvraag doen binnen de 
organisatie voor mensen om zich aan te 
melden voor de rampenstructuur. (2 
komende vacatures die nog gevuld 
moeten worden). 
Rampenoverleg met de 
gemeentesecretaris structureel maken. 
 
Burgemeester bijpraten over 
ontwikkelingen in 
portefeuillehoudersoverleg.  
 
Er moet nog een oefening worden 
georganiseerd. 
De afdeling Veiligheid heeft op dit 
moment te weinig capaciteit om de 
taken goed te kunnen uitvoeren. Door 
de inzet van een BOA die 
Veiligheidskunde studeert is er 
ondersteuning op het AOV-vlak. 
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Vught Levering t.b.v. 
expertteams BZ 

   Leverplicht m.b.t. de expertteams ín de ‘koude fase’ is 
voldoende. 

 

 Levering t.b.v. 
piketten BZ 

   Leverplicht m.b.t. de regionale functies in de ‘warme fase’ is 
voldoende. 
 

 

 Crisiscommunicatie    Levert niet aan de cruciale functies (zacht piket ROT/hard 
piket HTO-C/adviseur BT) 
Bijna elke gemeentelijke communicatiefunctionaris heeft rol 
binnen crisiscommunicatie. 
Deelname aan OTO-activiteiten is voldoende 

Perspectief en voornemens m.b.t. 
crisiscommunicatie zijn verwerkt in de 
tekst bij stavaza lokaal. 

 Stavaza lokaal (in 
overleg met AOV) 

   De urenraming is nog onvoldoende om de taken naar 
behoren te kunnen uitvoeren. De waan van de dag vraagt 
teveel aandacht, andere taken en vragen krijgen meer 
prioriteit. Daardoor komt het onderwerp intern ook op een 
lager pitje te staan. Beschikbaar aantal uren van de AOV-er 
hebben dus rechtstreeks effect op de betrokkenheid van de 
rest van de organisatie bij Bevolkingszorg. Intern wordt dit 
aantal uren opgehoogd.  
Het voornemen is, om medewerkers nog dit jaar via o.a. 
nieuwsbrieven en lunchbijeenkomsten bij te praten over 
ontwikkelingen binnen BZ. Via de directie lukt het beter om 
piketten en expertteams te vullen met mensen uit de eigen 
gemeente.  
Het voornemen is, om BZ frequent te bespreken met de 
gemeentesecretaris en burgemeester. BZ gaat ook periodiek 
onderdeel uitmaken van het directieoverleg.  
Smart Respond is gevuld en actueel.  
BZ gaat een onderdeel uit maken van het opleidings- en 
inwerkprogramma van de gemeente. BZ wordt daarmee niet 
meer geheel vrijblijvend. Het voornemen is om tijdens de 
periodieke bijpraatmomenten tussen medewerkers en 
leidinggevende BZ als vast onderdeel aan de agenda toe te 
voegen. Zo wordt uit de organisatie gehaald waar mensen 
tegenaan lopen.  Daar kan de AOV-er dan weer op inspelen. 

Perspectief en voornemens zijn 
verwerkt in de tekst. 

 
 

’s-
Hertogenbosch 

Levering t.b.v. 
expertteams BZ 

   Leverplicht m.b.t. de expertteams ín de ‘koude fase’ is ruim 
voldoende. 
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 Levering t.b.v. 
piketten BZ 

   Leverplicht m.b.t. de regionale functies in de ‘warme fase’ is 
ruim voldoende. 

 

 Crisiscommunicatie    ’s-Hertogenbosch heeft eigen team crisiscommunicatie. 
Levert voldoende aan de cruciale regionale functie (zacht 
piket ROT) 
Elke gemeentelijke communicatiefunctionaris heeft rol 
binnen crisiscommunicatie. 
Deelname aan OTO-activiteiten is voldoende 

 

 Stavaza lokaal (in 
overleg met AOV) 

   ‘s-Hertogenbosch heeft ongeveer 26 uur ter beschikking voor 
AOV-taken en dit is voldoende.  
Nieuwe mensen worden naar de basisopleiding gestuurd en 
bijgepraat over de ontwikkelingen en structuur. Verder wordt 
het contact gedurende het jaar warm gehouden maar dit 
gebeurt wel ad hoc. Het is niet eenvoudig om de pool gevuld 
te houden, helemaal voor mensen met specialistische 
functies moet goed gezocht worden. Daarin wordt wel steun 
ondervonden vanuit de directie. Die helpt mee om mensen in 
positie te brengen. 
Er vindt periodiek overleg plaats met de directie over BZ. De 
gemeentesecretaris is goed op de hoogte en wordt 
bijgepraat voorafgaand aan de grote kring én voor de 
Veiligheidsdirectie. 
Smart Respond is goed gevuld en up-to-date. 
Uitdaging zit in het opgeleid, getraind en beoefend houden 
van iedereen. Vakbekwaam blijven is moeilijk vanwege 
drukke agenda’s.  
Wens is om de samenwerking met de regio nog meer te 
vinden en te leren van inzetten en incidenten (kwalitatieve 
registratie). 

 


