
 

Memo  
Aan:  de heer Wienen, burgemeester gemeente Haarlem  
Van:  Veiligheidsregio Kennemerland, Frans Schippers (directeur) 
Datum:  18 april 2018  
Betreft:  Ter informatie: Voortgang beleidsthema Zelfredzaamheid VRK 
 
Aanleiding  
Op 21 juni 2017 heeft u de Commissie Bestuur in uw gemeente met een tussenbericht geïnformeerd 
over de invulling van het beleidsthema Zelfredzaamheid in de VRK. Zoals gevraagd informeer ik u 
hierbij over de voortgang van de activiteiten in de Veiligheidsregio op het thema zelfredzaamheid.  
 
Context en doel zelfredzaamheid 
De ervaring bij rampen en crises leert dat veel burgers in staat zijn zichzelf en anderen te helpen en 
daarmee zelfredzaam zijn1. Net als in veel andere regio’s zijn in de VRK initiatieven gestart om de 
aanwezige zelfredzaamheid in de samenleving verder te stimuleren en te faciliteren. Uitgangspunt is 
de in de samenleving aanwezige zelfredzaamheid te benutten en daarmee de hulpdiensten meer 
gericht in te zetten voor hulp aan de verminderd zelfredzamen.  
 
Huidige stand van zaken  
Om concrete invulling te geven aan het beleidsthema zelfredzaamheid2 in de VRK zijn een aantal 
initiatieven gestart en dit zijn: 
  
Inzetten van risicocommunicatie 
Om de zelfredzaamheid te bevorderen is het belangrijk dat burgers weten welke risico’s er zijn en 
wat zij zelf kunnen doen voorafgaand en tijdens rampen en crises. Om dit te bereiken wordt 
risicocommunicatie ingezet, met als doel effecten van risico’s beperken door het creëren van 
risicobewustzijn en bieden van handelingsperspectieven. De risicocommunicatie (voorafgaand aan 
een ramp of crises) sluit aan op de crisiscommunicatie (tijdens een ramp op crises).  
 
De hulpdiensten (brandweer, politie, GGD/ambulance) en gemeenten pakken de risicocommunicatie 
gezamenlijk aan, en hebben doelen en activiteiten vastgelegd in de Gezamenlijke aanpak 
risicocommunicatie VRK. Waarbij ontwikkelingen en actualiteiten uit de samenleving richting geven 
aan de activiteiten die gezamenlijk worden uitgevoerd. De samenwerking tussen de veiligheidsregio 
en de gemeenten op het terrein van risicocommunicatie is zeer nauw omdat de gemeenten dichtbij 
de burger staan.  
 
Belangrijk element ter bevordering van de zelfredzaamheid is het communiceren over risico’s die zich 
kunnen voordoen in de regio en het bieden van handelingsperspectieven. Bovengenoemde partijen 
hebben samen risicocommunicatie boodschappen opgesteld en deze staan op de nieuwe website 
www.vrk.nl. Daarnaast organiseren wij bijeenkomsten rond brand- en valgevaar voor en met 
senioren.  
 
Risicocommunicatie is niet alleen een verantwoordelijkheid van overheid en burgers. Ook bedrijven 
spelen een rol, denk aan Tata Steel, Air Products en Schiphol. Om voorbereid te zijn op incidenten en 
om ervoor te zorgen dat omwonenden geen tegenstrijdige informatie krijgen over risico’s, werken 
wij samen met de bedrijven en betreffende gemeenten aan risicocommunicatie.  

                                                           
1 Bevolkingszorg op orde 2.0, Veiligheidsberaad 
2 Onder zelfredzaamheid wordt verstaan: de handelingen die burgers verrichten ter voorbereiding op, tijdens en na acute crises om zichzelf 
te helpen en de gevolgen te beperken. Als dit handelen niet gericht is op zichzelf maar op anderen wordt dit redzaamheid genoemd. 

 

http://www.vrk.nl/


 

 
Andere activiteiten 
In aanvulling op de risicocommunicatie wordt op drie andere fronten nader verkend hoe het thema 
zelfredzaamheid bij de voorbereiding op rampen en crises en plek kan krijgen. Dit zijn: 
 
Meer zicht krijgen op burgerhulp bij hulpverlening.  
Uit ervaringen en onderzoeken blijkt dat bij een ernstig ongeluk of brand, burgers die ter plaatse zijn 
vaak als eerste te hulp schieten, voordat de hulpdiensten zijn gearriveerd. De hulpdiensten willen 
beter rekening houden met en gebruik maken van spontane hulp uit de samenleving. Daarom zijn de 
volgende twee initiatieven genomen:  

- Burgerhulp inlijven als thema van onderwijsactiviteiten in de VRK zodat hulpverleners zich 
bewust zijn van en aandacht hebben voor de mogelijkheid gebruik te maken van capaciteit 
van burgerhulpverleners. Hiervoor worden oefen- en trainingsmodule ontwikkeld.  

- Brandweer Kennemerland onderzoekt hoe zij burgerhulpverleners kunnen inzetten bij 
hulpverlening. In maart 2018 is tijdens brandweeroefeningen geoefend met het betrekken 
van burgerhulpverleners.  

 
Evalueren van rampen en crises rond het thema zelfredzaamheid.  
Onderzocht wordt of wij bij het evalueren van incidenten betrokken organisaties of burgers kunnen 
bevragen hoe er is omgegaan met zelfredzaamheid. Dit kan weer input zijn voor een lerende en 
verbeterde crisisbeheersingsorganisatie.  
 
Signaleren en volgen van regionale- en landelijke ontwikkelingen op gebied van zelfredzaamheid.  
De VRK neemt deel aan het landelijk netwerk zelfredzaamheid, zodat wij op de hoogte zijn en blijven 
van ontwikkelingen op het gebied zelfredzaamheid, kennis delen en samen werken aan projecten.  
 


