
Informatieproducten 1e helft 2020
VIK - Basis op orde
1. Website

- Domeinnaam, technische kennis van websites

- Afstemming op kantoorautomatisering

2. Geo

- Ingerichtte Geo server en geo viewer

- Voldoen aan afspraken over standaarden

3. Data

- Algemene (statische) kaartlagen GEO4OOV

- Koppeling met GMS voor (BRW) incidentgegevens

- Informatie ontsluiten t.b.v. realisatie producten

4. Beheer

- Inrichten van een helpdesk

- Capaciteit voor technische koppelingen (0,5 FTE)

- Inrichten functioneel beheer

5. Opleiding en Training

- Basispresentatie: wat is het VIK

- Basisinstructie: hoe gebruik ik het VIK (e-learning)

- Doorontwikkelen basisinstructie

Verbinding op tactisch niveau
Toetsen of de ontwikkeling aansluit op de 

behoeften van de keten- en crisispartners. En 

ophalen van behoeften die kunnen leiden tot 

informatieproducten voor gebruikers.

Product: Veiligheidsbeeld
Een veiligheidsbeeld, wordt wekelijks opgeleverd, 

waarin terug gekeken wordt op incidenten en vooruit 

op bijvoorbeeld komende evenementen waardoor alle 

partners hetzelfde beeld hebben.

Product: Hotspots Oud & Nieuw
Voor de gemeente ‘s Hertogenbosch in beeld brengen 

van de hotspots O&N, zodat een CaCo de operationele 

diensten beter kan voorbereiden op O&N

Product: Brandrisico’s
Per gemeente inzichtelijk maken wat de risico’s zijn 

door het ontsluiten van toezicht informatie en te 

verrijken met open bronnen (van Geo4OOV)

Product: Evenementenveiligheid
Een overzicht van alle vergunning plichtige 

evenementen OB zichtbaar in VIK met basisinformatie 

Informatie Gestuurde Veiligheid (IGV)
Activiteiten en organisatie

Fieldlab Zuid6
In Zuid6 verband wordt elke maand voortgang op 

IGV gedeeld en experimenten die binnen een regio 

ontwikkeld zijn uitgewisseld, zodat de andere regio’s 

hier gebruik van kunnen maken. 

Landelijke VIK ontwikkelingen
VRBN sluit actief aan bij het landelijke netwerk VIK, 

met als doel te leren van de successen, lessons 

learned en aanpak van andere regio’s.

Om informatie inzichtelijk en beeldend te 

maken voor alle gebruikers is een VIK 

applicatie nodig.

Keten- en crisispartners worden actief 

betrokken bij het realiseren van het VIK 

door het ophalen van behoeften en 

inzetten van (analyse) capaciteit

Op basis van opgehaalde behoeften 

worden informatieproducten binnen de 

VIK applicatie ontwikkeld en aangeboden 

aan de gebruiker.

Betrouwbaar werkend VIK Actief betrokken keten- en crisispartners
Goede interregionale en 

landelijke samenwerking
Met als doel het leren van andere regio’s 

en externe ontwikkelingen wordt actief de 

samenwerking buiten de regio opgezocht.

Om meer zicht te krijgen op wat er speelt in regio Brabant-Noord en hoe risico’s zich op elk moment ontwikkelen is informatie nodig. Veiligheidsinformatie die goed geduid is en op het juiste 
moment voor de juiste personen beschikbaar is. Dit betekent niet alleen technische oplossingen, maar ook een omslag in denken en doen. Hiervoor wordt een Veiligheid Informatie 

Knooppunt (VIK) gerealiseerd. Het VIK is een platform waar veiligheidsinformatie vanuit diverse (open) bronnen ontsloten, geanalyseerd en geduid kan worden. Met behulp van het VIK is 
Veiligheidsregio Brabant-Noord in staat om beter strategie te bepalen. 

Draagvlak op strategisch niveau
Via bestaande kanalen (veiligheidsdirectie BN 

en Zuid6 directeurenoverleg) het 

directeurenniveau op de hoogte houden van 

de IGV ontwikkelingen.

Samenwerking VRBZO-VRBN
Op het gebied van IGV wordt de samenwerking op 

alle niveaus tussen de regio VRBZO en VRBN 

versterkt. Met name de rol van de CaCo (voor beide 

regio’s actief) wordt vanuit de rol gebruiker als 

linking pin ingezet.

Actie op operationeel niveau
In het netwerk (keten- en crisispartners, 

Universiteiten en Hogescholen en 

bedrijfsleven) is een uitvraag gedaan naar 

analyse capaciteit. Dit leidt tot een netwerk 

met analisten die o.b.v. gestelde behoefte (al 

dan niet komend vanuit de klankbord groep) 

innovatieve oplossingen kunnen aandragen.

Er voor zorgen dat alle keten- en 

crisispartners  begrijpen wat het 

VIK inhoudt en wat het VIK voor 

hen kan betekenen.

Communicatieproducten
Ter ondersteuning van de communicatie 

uitingen worden er meerdere producten 

ontwikkeld (denk hierbij aan 

promotiemateriaal, templates, e-learnings, 

etc.) die direct bijdragen aan de gerichte 

doelgroepbenadering.

Communicatieboodschappen
Per doelgroep worden communicatiebood-

schappen ontwikkeld waarmee de 

doelgroepen gericht benaderd kunnen 

worden.

Communicatie strategie
Voor het programma en alle onderliggende 

onderdelen wordt een 

communicatiestrategie ontwikkeld voor de 

komende jaren die aansluit op de 

programma ambitie.

Product: Integraal meldkamerbeeld 
Verzoek vanuit LMS om melkamerbeeld van MKOB te 

realiseren. Mogelijk overlap met Veiligheidsbeeld
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