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Managementsamenvatting 
 

Expertisegroep Vakbekwaamheid 
De Expertisegroep Vakbekwaamheid is verantwoordelijk voor het organiseren van (beleid voor) 
leren, opleiden, trainen en oefenen voor multidisciplinaire vakbekwaamheid. De doelgroep van 
de Expertisegroep Vakbekwaamheid bestaat uit de multidisciplinaire sleutelfunctionarissen van 
de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek. De komende beleidsperiode werken de 
Expertisegroepen van deze beide Veiligheidsregio’s zoveel mogelijk samen op gebied van 
multidisciplinaire vakbekwaamheid.  
 
Daar waar in dit plan expertisegroepen vakbekwaamheid staat kan, wanneer er besloten is tot 
de vorming van één veiligheidsbureau, expertisegroep vakbekwaamheid gelezen worden. 
 

Eindresultaat 2018 
Het beoogde resultaat in 2018 is het op niveau hebben en houden van de multidisciplinaire 
sleutelfunctionarissen. Het vereiste niveau is (wettelijk) vastgelegd in de kwalificatiedossiers 
voor de multidisciplinaire sleutelfunctionarissen. Om dit resultaat te bereiken is het nodig om de 
sleutelfunctionarissen zo adequaat mogelijk te bereiken en te bedienen met leeractiviteiten. Het 
is de visie van de Expertisegroep Vakbekwaamheid dat dit eindresultaat het beste kan worden 
bereikt wanneer er een loketfunctie wordt gerealiseerd, waar iedere sleutelfunctionaris met 
persoonlijke leerbehoeften terecht kan.  

 
Doelstellingen 2014-2018 
De doelstellingen vormen de route naar de realisatie van het eindresultaat in 2018.  
De Expertisegroep Vakbekwaamheid moet zicht krijgen en houden op de multidisciplinaire 
vakbekwaamheid in de beide Veiligheidsregio’s. De vorm en inhoud van activiteiten voor leren, 
opleiden, trainen en oefenen ((L)OTO) moeten aansluiten bij de vereiste competenties van de 
multidisciplinaire sleutelfunctionarissen en bij het risicoprofiel van de Veiligheidsregio’s. De 
benadering van (L)OTO is cyclisch; er is samenhang tussen planvorming, voorbereiding, 
uitvoering en evaluatie van (L)OTO. Het streven is om voor elke sleutelfunctionaris een passend 
aanbod te realiseren, door zicht te krijgen op individuele leerwensen en leerresultaten. De 
komende beleidsperiode zullen hiervoor procedures en instrumenten worden ontwikkeld in een 
samenhangend systeem. 
 
De Expertisegroep Vakbekwaamheid hanteert voor de beleidsontwikkeling, planvorming, 
voorbereiding, uitvoeren en evaluatie van (L)OTO – en voor het ontwikkelen van de benodigde 
methodes en instrumenten – een projectmatige aanpak. Bij de samenstelling van de 
Expertisegroep Vakbekwaamheid wordt de ‘blauwdruk voor teamcompetenties en 
teamwerkwijze’ gevolgd. In grote lijnen worden de komende jaren volgende stappen gezet: 
systematiseren in 2014, verbreden van het (L)OTO-aanbod in 2015, evaluatie in 2016, borging in 
2017 en het openen van het loket in 2018. 
 
Na verloop van circa 2,5 jaar (medio 2016) zal dit plan worden geactualiseerd en zal worden 
bekeken of de doelstellingen zijn gehaald, nog realistisch en haalbaar zijn. 
 

 
Randvoorwaarden voor activiteiten voor multidisciplinaire vakbekwaamheid 
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Om de beleidsvorming en de activiteiten voor multidisciplinaire vakbekwaamheid vorm te geven 
is het noodzakelijk zowel financiële als personele middelen ter beschikking te stellen. Daarbij is 
onderscheid te maken in structurele kosten (voor het uitvoeren van de het (L)OTO-programma) 
en incidentele kosten (voor eenmalige investeringen en het ontwikkelen en implementeren van 
beleid). De Expertisegroepen stellen een meerjarenbegroting op en leggen dit voor aan de 
Veiligheidsdirectie. Jaarlijks vindt een aanscherping van de meerjarenbegroting plaats op basis 
van de jaarlijkse beleidsevaluatie en actuele ontwikkelingen. 
 
  



3 
Expertisegroep Vakbekwaamheid Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek 
Definitieve versie 21 mei 2014 

Managementsamenvatting ............................................................................................................. 1 
Inleiding ........................................................................................................................................... 5 
Deel I Beleidsplan ............................................................................................................................ 7 
1. Visie op multidisciplinaire vakbekwaamheid ......................................................................... 7 
2. Zicht op multidisciplinaire vakbekwaamheid ......................................................................... 8 

2.1 Inleiding ........................................................................................................................... 8 
2.2 Uitgangspunten voor multidisciplinaire vakbekwaamheid ............................................. 9 
2.3 Beleidsdoelstellingen 2014-2018 voor multidisciplinaire vakbekwaamheid ................ 10 

3. Benadering van leren, opleiden, trainen en oefenen voor multidisciplinaire 
vakbekwaamheid ........................................................................................................................... 11 

3.1 Inleiding ............................................................................................................................... 11 
3.2 Uitgangspunten voor de benadering van (L)OTO ............................................................... 11 
3.3 Beleidsdoelstellingen 2014-2018 voor de benadering van (L)OTO .................................... 12 

4. Procesmanagement van leren, opleiden, trainen en oefenen ............................................. 14 
4.1 Inleiding ............................................................................................................................... 14 
4.2 Uitgangspunten voor het procesmanagement (L)OTO ....................................................... 14 
4.3 Beleidsdoelstellingen 2014-2018 voor het procesmanagement (L)OTO ............................ 15 

5. Projectorganisatie van het beleid voor leren, opleiden, trainen en oefenen ...................... 16 
5.1 Inleiding ............................................................................................................................... 16 
5.2 Uitgangspunten voor de projectorganisatie ....................................................................... 16 
5.3 Beleidsdoelstellingen 2014-2018 voor de projectorganisatie van (L)OTO ......................... 17 

6. Kwaliteit van een Expertisegroep Vakbekwaamheid ........................................................... 18 
6.1 Inleiding ............................................................................................................................... 18 
6.2 Uitgangspunten voor de kwaliteit van een Expertisegroep Vakbekwaamheid .................. 18 
6.3 Beleidsdoelstellingen 2014-2018 voor de kwaliteit van een Expertisegroep 
Vakbekwaamheid ...................................................................................................................... 19 

7. Randvoorwaarden voor meerjarenbeleid 2014-2018 .......................................................... 20 
7.1 Inleiding ............................................................................................................................... 20 
7.2 Financiële middelen ............................................................................................................ 20 

7.2.1 Structurele kosten ....................................................................................................... 20 
7.2.2 Incidentele kosten ....................................................................................................... 20 

7.3 Capaciteit en kwaliteit van de Expertisegroep Vakbekwaamheid ...................................... 29 
7.4 Opleiding en voorbereiding van de deelnemers ................................................................. 29 

Deel II Actieplan............................................................................................................................. 31 
1.1 Inleiding ............................................................................................................................... 31 
1.2 Uitgangspunten ................................................................................................................... 31 

1.2.1 Doelgroep .................................................................................................................... 31 
1.2.2 (L)OTO programma ...................................................................................................... 31 

1.3 Activiteiten voor beleidsontwikkeling in 2014 .................................................................... 31 
1.4 Activiteiten voor beleidsontwikkeling in 2014 .................................................................... 32 
1.5 Activiteiten voor beleidsontwikkeling in 2015 .................................................................... 33 
1.6 Activiteiten voor beleidsontwikkeling in 2016 .................................................................... 34 
1.7 Activiteiten voor beleidsontwikkeling in 2017 .................................................................... 34 
1.8 Activiteiten voor beleidsontwikkeling in 2018 .................................................................... 35 
1.9 Doorsnijdende activiteiten voor beleidsontwikkeling in 2014-2018 .................................. 35 

1.9.1 Afstemmen met partners ............................................................................................ 35 
1.9.2 Evaluatiesystematiek ................................................................................................... 36 
1.9.3 Professionalisering leden Expertisegroep Vakbekwaamheid ...................................... 37 



4 
Expertisegroep Vakbekwaamheid Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek 
Definitieve versie 21 mei 2014 

1.9.4 Herijking ....................................................................................................................... 37 
1.10 Te ontwikkelen producten/instrumenten/methodes ....................................................... 37 

Bijlage 1. Overzicht sleutelfunctionarissen multidisciplinaire crisisbeheersing ............................ 40 
Bijlage 2. Normering vakbekwaamheid sleutelfunctionarissen* multidisciplinaire 
crisisbeheersing (concept) ............................................................................................................. 41 
Bijlage 3. Overzicht van regionale en landelijke partners ............................................................. 46 
Bijlage 4. Regeling waarnemers (concept) .................................................................................... 47 
Bijlage 5. Competenties Expertisegroep Vakbekwaamheid .......................................................... 53 



5 
Expertisegroep Vakbekwaamheid Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek 
Definitieve versie 21 mei 2014 

Inleiding 
 
Door de Expertisegroepen Vakbekwaamheid van de Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en 
Flevoland is intensief samengewerkt om dit meerjarenbeleidsplan voor de periode 2014-2018 
tot stand te brengen. De Expertisegroepen bestaan uit vertegenwoordigers van de verschillende 
disciplines, met als aandachtsgebied het vormgeven van beleid voor multidisciplinair opleiden, 
trainen en oefenen in de Veiligheidsregio’s. In een aantal werksessies onder begeleiding van 
PLATO, Universiteit Leiden zijn beleidsthema’s rond multidisciplinaire vakbekwaamheid verkend. 
Naast het opleveren van het plan leverde dit ook inzicht in elkaars visie en werkwijze op.  
 
De opdrachtgevers voor dit plan zijn de portefeuillehouders vakbekwaamheid van de 
Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Zij hebben de kaders voor het 
meerjarenbeleid voor multidisciplinaire vakbekwaamheid in hun opdracht meegegeven. De 
besturen en directies van deze Veiligheidsregio’s hebben de wens uitgesproken intensiever 
samen te werken. De basis van de intensievere samenwerking is het Regionaal Crisisplan1 
(verder: RCP); een gezamenlijk plan dat is vastgesteld door de besturen van beide regio’s. 
Daarnaast maken de vorming van de politieregio’s en (op termijn) het samenvoegen van de 
meldkamers samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht noodzakelijk. Het gaat daarbij 
vooral om afstemming over vakbekwaamheid en het nastreven van effectiviteit in opleiden, 
trainen en oefenen. 
 
Beide Veiligheidsregio’s hebben een vierjarig beleidsplan voor multidisciplinaire 
vakbekwaamheid. De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft in 2012 een vierjarige cyclus 
afgesloten, de beleidscyclus van de Veiligheidsregio Flevoland eindigt in 2013. De 
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft aansluitend een eenjarig plan opgesteld voor 2013. 
Vanaf 2014 formuleren beide Veiligheidsregio’s gezamenlijk meerjarenbeleid voor 
multidisciplinaire vakbekwaamheid. Belangrijk uitgangspunt is dat er de komende periode op 
gebied van multidisciplinaire vakbekwaamheid wordt samengewerkt waar mogelijk, nodig en 
wenselijk. De intensivering van de samenwerking tussen de beide Veiligheidsregio’s zal de 
komende periode steeds meer vorm moeten krijgen waarbij ook eventueel verbreding van 
samenwerking met andere Veiligheidsregio’s zal plaatsvinden. Bij het schrijven van dit plan is 
hierop geanticipeerd. 
 
Beide Veiligheidsregio’s zijn gelijkwaardig in het multidisciplinair optreden; verschillen in aanpak 
of opvattingen kunnen ontstaan door specifieke gebiedseisen of organisatorische kenmerken 
(bijvoorbeeld op basis van de risicoanalyse voor het gebied of door een verschil in 
personeelsverloop). De basis is echter samenwerking, tenzij er belangrijke redenen zijn om dat 
niet te doen. Samenwerking tussen Veiligheidsregio’s betekent een stimulans voor 
leerprocessen voor multidisciplinaire vakbekwaamheid doordat gebruik gemaakt kan worden 
van elkaars ervaringen en expertise.  
 
  

                                                           
1 Regionaal Crisisplan Flevoland en Gooi en Vechtstreek 2011-2014 
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Leeswijzer 
Het eerste deel van het plan bevat de beleidsmatige achtergronden van de visie en doelen die 
de Expertisegroepen nastreven. Het tweede deel bevat een actiegerichte uitwerking van de visie 
en doelen; beschreven wordt wat er nodig is om de beleidsdoelen te behalen. 
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Deel I Beleidsplan 

1. Visie op multidisciplinaire vakbekwaamheid 

 
In dit beleidsplan worden de beleidsdoelstellingen voor de periode 2014-2018 ten aanzien van 
multidisciplinaire vakbekwaamheid beschreven. De visie op leren is hiervoor richtinggevend:  
 “Leren is een cyclisch proces dat voortdurend in leer- en werksituaties plaatsvindt. Opleidingen, 
trainingen en oefeningen ondersteunen dit cyclische proces. Een absolute voorwaarde daarbij is 
de samenhang tussen beleid, leeractiviteiten, evaluaties, ontwikkelingen en werkelijke incidenten 
in de regio, zowel op mono- als op multidisciplinair gebied.” 
 
Omdat leren in dit proces vooral gaat om het individueel leren en niet om het leren van teams 
of organisatie(s) is gekozen om deze ‘L’  tussenhaakjes op te nemen in de afkorting. 
 
Multidisciplinaire vakbekwaamheid betekent dat sleutelfunctionarissen uit verschillende 
kolommen en disciplines in staat zijn om gezamenlijk succesvol te kunnen optreden bij crises en 
rampen. Voor succesvol optreden is het noodzakelijk dat deze functionarissen niet alleen de 
eigen processen en procedures kennen en uitvoeren, maar deze ook kunnen afstemmen met 
andere partijen. Dit vraagt naast competenties op gebied van samenwerking ook om kennis van 
de processen en werkwijze van andere disciplines en het werken aan een multidisciplinaire 
‘eenheid van opvattingen’. 
 
Werken aan multidisciplinaire vakbekwaamheid, leidend tot aantoonbaar succesvol optreden in 
de praktijk, is werken aan de professionele ontwikkeling van sleutelfunctionarissen, teams en 
organisatie. Professionaliteit betekent onderbouwd werken, gebruikmakend van vastgestelde 
procedures en producten (en deze ook door ontwikkelen), werken op een kwalitatief hoog 
niveau, met gebruikmaking van technologische ontwikkelingen. Werken aan professionaliteit is 
niet vrijblijvend, maar noodzakelijk voor de uitoefening van een zelfstandig beroep met grote 
verantwoordelijkheden. Professionele ontwikkeling vindt plaats in opleidingen, trainingen en 
oefeningen, maar ook in andere situaties, zoals in de reguliere uitoefening van het werk.  
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Opleiden 

Trainen 

Oefenen 

Incidenten 

Incident-
evaluaties 

Regulier 
werk 

Regulier 
werk 

Onderstaande figuur toont de samenhang tussen leren, opleiden, trainen en oefenen ((L)OTO). 
Opleidingen, trainingen en oefeningen zijn incidentele activiteiten die een impuls geven aan een 
voortdurend leerproces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Zicht op multidisciplinaire vakbekwaamheid 
 

2.1  Inleiding 

Leren, opleiden, trainen en oefenen hebben in de context van dit beleidsplan tot doel de 
multidisciplinaire vakbekwaamheid te bevorderen en te behouden. Multidisciplinaire 
vakbekwaamheid komt tot uiting in de resultaten van het werk van individuen, teams en 
organisaties. Voor de kolommen geldt echter dat er verschillende realiteiten bestaan; niet elke 
sleutelfunctionaris heeft een hoofdfunctie in de multidisciplinaire context. Voor deze 
functionarissen is het een uitdaging om voortdurend aan de multidisciplinaire vakbekwaamheid 
te werken.  
 
Het streven is om de diverse sleutelfunctionarissen op hetzelfde niveau te brengen en te 
houden, het is een ingewikkelde opgave om dit allemaal samen te brengen. Toch moeten alle 
sleutelfunctionarissen aan dezelfde wettelijke eisen voldoen. De komende beleidsperiode wordt 
gewerkt aan een benadering waarbij recht wordt gedaan aan de verschillen. Dit wordt verder 
uitgewerkt in het actieplan in deel II van dit document. 

Het is voor de benadering van (L)OTO van belang een eenduidig beeld te hebben welke 
functionarissen en teams welke bekwaamheden dienen te bezitten en waar deze 
bekwaamheden toe moet leiden. In dit hoofdstuk wordt daartoe een aantal doelstellingen 
geformuleerd voor de periode 2014-2018. 
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2.2 Uitgangspunten voor multidisciplinaire vakbekwaamheid 

Het beleid voor multidisciplinaire vakbekwaamheid is erop gericht alle in te zetten 
functionarissen op een hoger niveau te brengen. Het gaat dus om alle multidisciplinaire 
sleutelfunctionarissen en niet om een selectie van functionarissen. 
 
Alle multidisciplinaire sleutelfunctionarissen moeten voldoen aan de eisen die door de wet en 
de Veiligheidsregio (het Regionaal Crisisplan) aan hen worden gesteld. Een overzicht van 
normeringen van vakbekwaamheid van sleutelfunctionarissen is opgenomen in bijlage 2. Er is 
een onderscheid tussen vakbevoegdheid en vakbekwaamheid. Vakbevoegde functionarissen 
voldoen aan officiële entree-eisen, aangevuld met door de Veiligheidsregio gestelde extra eisen 
(per functie kunnen deze extra eisen verschillen). De kolommen zijn verantwoordelijk voor het 
leveren van vakbevoegde functionarissen aan multidisciplinaire teams. Functionarissen worden 
multidisciplinair vakbekwaam als ze hun vakbevoegdheid aantoonbaar hebben gedemonstreerd 
in een multidisciplinaire context; het gaat daarbij om bekwaamheden zoals geformuleerd in de 
multidisciplinaire kwalificatiedossiers. De verantwoordelijkheid om blijvend vakbekwaam te zijn 
ligt bij de functionaris zelf.  
 
Om multidisciplinaire vakbekwaamheid op niveau te krijgen en te houden is het nodig dat er 
vanuit de kolommen en op individueel niveau draagvlak bestaat voor het leren, opleiden, 
trainen en oefenen op multidisciplinair gebied. Het creëren en behouden van draagvlak is een 
gedeelde verantwoordelijkheid van besturen, directies en expertisegroepen.  
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2.3  Beleidsdoelstellingen 2014-2018 voor multidisciplinaire vakbekwaamheid 

Voor het werken aan multidisciplinaire vakbekwaamheid stellen de Expertisegroepen 
Vakbekwaamheid de volgende doelen:  

 Zicht krijgen op - en zorgen voor eenduidigheid van - vereiste vakbekwaamheid van 
multidisciplinaire sleutelfunctionarissen. Hiertoe worden per doelgroep in kaart 
gebracht/ ontwikkeld: 

a. Functies 
b. Taken 
c. Rollen 
d. (team-)Competenties 
e. Dilemma’s/Keuzes 
f. Criteria 
g. Opleidingseisen 
h. Proeven van bekwaamheid 

 Werken aan functioneren in vakbekwame teams: niet alleen individuen moeten 
voorbereid zijn op hun multidisciplinaire taak in crisisbeheersing en rampenbestrijding, 
ook teams moeten met elkaar hierin (leren) functioneren en op niveau komen. 

 Leggen van een relatie tussen mono- en multidisciplinair functioneren en leren, 
opleiden, trainen en oefenen: 

a. Relatie tussen mono- en multidisciplinaire verantwoordelijkheden; 
b. Relatie tussen koude en warme functies; 
c. Relatie tussen het reguliere werk en buitengewone taken; 
d. Relatie tussen lokaal (gemeentelijk) en regionaal niveau. 

Relatie kan ook gelezen worden in de zin van het stimuleren van monodisciplinaire 
activiteiten en processen die ook multidisciplinair gebruikt kunnen worden. 
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3. Benadering van leren, opleiden, trainen en oefenen voor 
multidisciplinaire vakbekwaamheid 

 

3.1 Inleiding 

In hoofdstuk 2 is beschreven hoe er een helder zicht ontstaat op multidisciplinaire 
vakbekwaamheid. Dat is nodig om de benadering voor leren, opleiden, trainen en oefenen voor 
multidisciplinaire vakbekwaamheid verder vorm te geven. Dit hoofdstuk gaat in op de 
doelstellingen ten aanzien van de vorm, inhoud en opbouw van (L)OTO-activiteiten.  

3.2 Uitgangspunten voor de benadering van (L)OTO 

Het (L)OTO-aanbod is competentiegericht, dat wil zeggen dat het gaat om de integratie van 
kennis, vaardigheden en gedrag in een bepaalde context en met een bepaalde kwaliteit.  
 
 

 
Figuur 2. De componenten van competentie 

 
Bij het leren, opleiden, trainen en oefenen voor multidisciplinaire vakbekwaamheid staan de 
competenties zoals omschreven in de kwalificatieprofielen voor sleutelfunctionarissen centraal. 
Daarnaast zijn andere (beleids-)documenten (zoals het risicoprofiel en het beleidsplan 
Veiligheidsregio) van invloed op de inhoud van het (L)OTO-aanbod. Aansluiting bij RCP en wet- 
en regelgeving voor de Veiligheidsregio door diverse kolommen en overige partijen is van groot 
belang.  
 

 Evenementen 
Binnen de veiligheidsregio Flevoland wordt een evenementenoefening (Risico Management 
Team (RMT)-oefening) gehouden bij alle risicovolle evenementen en, op verzoek van een 
gemeente en bij voldoende beschikbare capaciteit, ook bij daarvoor in aanmerking komende 
aandachtsevenementen.  
Binnen de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is het uitgangspunt om jaarlijks mee te werken 
aan één risico- en één aandachts-evenement. Binnen de ambitie past het om mee te werken aan 
alle evenementen echter is de capaciteit hiervoor ontoereikend.  
Uitgangspunten bij deze oefeningen zijn: 

vaardigheden/ 
gedrag 

context 

kwaliteit attitudes 

kennis 
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-          deze oefenmomenten zijn onderdeel van het reguliere OTO-programma en tellen mee 
als een standaardoefening op de oefenkalender; 

-          de betrokken deelnemers moeten ook een operationele rol hebben tijdens het 
evenement, waardoor men bij het inplannen van deelnemers hiermee rekening moet 
houden; 

-          een evenementenoefening wordt gehouden onder regie van de betreffende gemeente 
-          de expertisegroepen Evenementen van beide regio’s leveren de mogelijke scenario’s 

aan op basis van de meest risicovolle scenario’s uit het opgestelde risicoprofiel; 
-          de expertisegroepen Vakbekwaamheid van beide regio’s zijn verantwoordelijk voor het 

borgen van de oefenstructuur en oefenmethodiek. 
 

 Meerdaagse oefeningen 
De afgelopen jaren is voor het realistisch oefenen de keus gemaakt om dit in het buitenland 
(Zweden, Weeze, etc.) te organiseren gedurende meerdaagse oefeningen. In 2013 is dit, in 
afwachting van nieuw beleid, niet gebeurd en is in de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek in 
het kader van realistisch oefenen gekozen voor objecten binnen het eigen verzorgingsgebied 
van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Door de Veiligheidsregio Flevoland zijn de laatste 
jaren geen meerdaagse oefeningen in het buitenland georganiseerd. Wel zijn er meerdaagse 
oefeningen geweest op bijzondere locaties in het land.  
 
Uit de ervaringen2 van zowel meerdaagse als eendaagse oefeningen (in het binnen- en 
buitenland) is gebleken dat meerdaags oefenen met name didactisch gezien een grote 
meerwaarde heeft. Naast het trainen op groepscompetenties en het onderhoud van het 
netwerk hebben meerdaagse oefeningen het grote voordeel dat de opbouw van de dagen zo 
gestuurd kan worden dat er een hoger leerrendement bereikt wordt dan met eendaagse 
oefeningen. Aandachtspunten van de eerste dag (gericht op het individu, het team, het proces 
of de procedure) kunnen de volgende dag meteen in de praktijk worden gebracht. Daarnaast is 
de teambuilding en groepssynergie groter als deelnemers meerdere dagen samen optrekken en 
op elkaar leren inspelen als team. Wenselijk hiervoor is dat het in een omgeving plaatsvindt 
buiten de eigen bekende omgeving (buiten de regio).  
 

3.3 Beleidsdoelstellingen 2014-2018 voor de benadering van (L)OTO 

De Expertisegroepen Vakbekwaamheid werken de komende beleidsperiode in de benadering 
van (L)OTO aan de volgende doelen: 

1. De inhoud van (L)OTO-activiteiten baseren op: 
a. Benodigde competenties voor multidisciplinaire sleutelfunctionarissen (blijkend 

uit competentieprofielen, intake, persoonlijke leerbehoeften); 
b. Regionaal Crisisplan (wat is voor onze regio noodzakelijk en relevant); 
c. Uitkomsten van actuele situatieanalyses (evaluaties, verloop, planvorming, etc.); 
d. Plannen en thema’s die door de expertisegroepen planvorming worden 

geformuleerd; 
e. Geselecteerde evenementen in samenspraak met de expertisegroep 

evenementen; 

                                                           
2 Evaluaties van de buitenlandtrainingen in Zweden, Weeze en de CoPI ro dagen in 2013. 



13 
Expertisegroep Vakbekwaamheid Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek 
Definitieve versie 21 mei 2014 

f. Bovenregionale ontwikkelingen (bijvoorbeeld participeren in GRIP 5/ GRIP RIJK 
oefeningen3.  

2. De vorm van (L)OTO-activiteiten is: 
a. Passend bij de beoogde doelen; 
b. Competentiegericht; 
c. Individueel en teamgericht. 

Monitoring, evaluatie en toetsing vindt plaats om individuen en teams te ontwikkelen 
en beoordelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van instrumenten waarmee individuen 
en teams ook zichzelf kunnen evalueren, door middel van zelfreflectie-instrumenten en 
portfoliosystemen. Op basis van de uitkomsten van evaluaties worden passende follow 
up activiteiten ontplooid. Te denken valt aan begeleiding/ coaching/ ontwikkeling van 
vernieuwde procedures. In de cyclus van monitoring en evaluatie worden ook evaluaties 
van incidenten benut. 

3. De benadering van (L)OTO is cyclisch. Er bestaat samenhang tussen planvorming, 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van (L)OTO-activiteiten. Ook wordt het leren van 
de deelnemers als een cyclisch proces beschouwd, waarbij het opdoen van ervaringen, 
het reflecteren op die ervaringen en het aanpassen van eigen gedrag of vaardigheden 
centrale begrippen zijn. Het streven is om in een reeks van (L)OTO-activiteiten een 
opbouw aan te brengen van eenvoudige naar complexe inhoud/situaties en van 
geabstraheerde (vereenvoudigde) naar realistische situaties. 
 

 

                                                           
3 Rapport ‘Eenheid in verscheidenheid. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale 

Samenwerking.’ 
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4. Procesmanagement van leren, opleiden, trainen en oefenen 
 

4.1 Inleiding 

De Expertisegroepen Vakbekwaamheid zijn verantwoordelijk voor het managen van het proces 
van planvorming, voorbereiding, uitvoering en evaluatie van (L)OTO-activiteiten. Dit is een 
cyclisch proces, waarbij plannen, doelen, vormen en resultaten een sterke onderlinge 
samenhang hebben. Zo geven de resultaten uit (L)OTO-activiteiten input voor volgende (L)OTO-
activiteiten, maar bijvoorbeeld ook evaluaties van incidenten en planvorming van andere 
expertisegroepen. In dit hoofdstuk komt aan de orde hoe de Expertisegroepen 
Vakbekwaamheid het procesmanagement van (L)OTO-activiteiten vormgeven. 

4.2 Uitgangspunten voor het procesmanagement (L)OTO 

Multidisciplinaire sleutelfunctionarissen in de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en 
Vechtstreek nemen deel aan relevante (L)OTO-activiteiten; er is voor elke multidisciplinaire 
sleutelfunctionaris een verplicht ‘basispakket’ met daarnaast een verrijkingspakket, waarin 
sleutelfunctionarissen activiteiten kunnen volgen die passen bij hun persoonlijke 
leerbehoeften/-noodzaak. Het streven is om zo adequaat mogelijk in te spelen op behoeften ten 
aanzien van de doelstellingen, het inhoudelijke thema, de opzet van de (L)OTO-activiteiten en 
de wijze waarop de evaluatie wordt uitgevoerd.  
 
Samenwerking tussen partijen staat centraal, zowel in de (L)OTO-activiteiten als bij de 
voorbereiding en evaluatie ervan. (L)OTO is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, dat wil 
zeggen dat van deelnemers wordt verwacht dat zij zich voorbereiden op de multidisciplinaire 
(L)OTO-activiteiten. De Expertisegroepen Vakbekwaamheid koppelen evaluatieresultaten over 
de voorbereiding op en uitvoering van (L)OTO-activiteiten terug naar de betreffende kolom, 
naar de verantwoordelijke partijen en naar de opdrachtgever van de (L)OTO-activiteit. 
 
(L)OTO-activiteiten waarin teamdoelen worden nagestreefd vereisen verplichte deelname. De 
wettelijk4 vereiste competenties voor multidisciplinaire sleutelfunctionarissen zijn 
richtinggevend, daarnaast kunnen accenten worden gelegd op basis van individuele behoeften 
of teambehoeften. De Expertisegroepen Vakbekwaamheid vervullen hierbij een ‘loketfunctie’; 
multidisciplinaire sleutelfunctionarissen kunnen met hun leervragen terecht bij de 
Expertisegroepen Vakbekwaamheid.  
  

                                                           
4 Besluit personeel veiligheidsregio’s 



15 
Expertisegroep Vakbekwaamheid Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek 
Definitieve versie 21 mei 2014 

 

4.3 Beleidsdoelstellingen 2014-2018 voor het procesmanagement (L)OTO 

Voor het procesmanagement van (L)OTO-activiteiten stellen de Expertisegroepen 
Vakbekwaamheid de volgende doelen: 
 

1. Er is een relatie met de regionale planvorming en beleidsevaluatie; 
a. (Situatie-)Analyses, plannen en aanbevelingen leveren input voor (L)OTO-

planvorming; 
b. Gedurende de beleidsperiode wordt bekeken hoe een eventueel 

verderstrekkende interregionale samenwerking van invloed is op planvorming 
voor (L)OTO-activiteiten 

2. Expertisegroepen Vakbekwaamheid vervullen een loketfunctie voor leervragen van 
multidisciplinaire sleutelfunctionarissen zodat zij optimaal bereikt en bediend worden 
door het (L)OTO-aanbod. Hierbij maken zij gebruik van: 

a. Intakeprocedure (met een aanmeldings-/ deelnamereglement); 
b. Instrumenten voor diagnose, self assessment ten aanzien van (L)OTO. 
Wanneer er in een andere Veiligheidsregio aantoonbaar aan specifieke 
competenties is gewerkt, dan kunnen deze door de Expertisegroepen 
Vakbekwaamheid worden erkend. 

3. Er is een samenhangend systeem van: 
a. Monitoring voor de beleidsvorming en voorbereiding van (L)OTO-activiteiten 

door:  
i. Functionarissenvolgsysteem 

ii. Portfoliosysteem 
b. (Langetermijn-)Evaluatie van resultaten van mensen, middelen, management en 

beleid door: 
i. Gebruik van (diverse) evaluatiemethodieken voor, tijdens en na (L)OTO-

activiteiten (waaronder profchecks) 
ii. Inzet van opgeleide evaluatoren 
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5. Projectorganisatie van het beleid voor leren, opleiden, trainen en 
oefenen 

 

5.1 Inleiding 

Naast het managen van het proces van planvorming, voorbereiding, uitvoering en evaluatie van 
(L)OTO-activiteiten, vraagt beleidsontwikkeling in de periode 2014-2018 om een projectmatige 
aanpak, waarbij onder andere wordt gewerkt aan het creëren van draagvlak en het monitoren 
van de voortgang ten aanzien van de geformuleerde beleidsdoelstellingen. In dit hoofdstuk 
komt aan de orde hoe de Expertisegroepen Vakbekwaamheid deze projectorganisatie in de 
periode 2014-2018 vormgeven.  

5.2 Uitgangspunten voor de projectorganisatie 

Het uitvoeren van het meerjarenbeleidsplan 2014-2018 gebeurt projectmatig, dat wil zeggen 
dat er binnen een afgesproken tijdspad wordt gewerkt aan vooraf gedefinieerde producten, 
processen en diensten. De beleidsdoelstellingen voor de totale beleidsperiode worden 
vastgelegd, daarnaast worden jaarlijks tussenresultaten bepaald. De Expertisegroepen 
Vakbekwaamheid evalueren systematisch de kwaliteit van hun diensten en producten en 
vertalen evaluatieresultaten in concrete optimalisering van het aanbod. 
 
De Expertisegroepen Vakbekwaamheid ontvangen heldere opdrachten van de 
portefeuillehouders vakbekwaamheid om binnen de gegeven kaders waar mogelijk en nodig 
zelfstandig beslissingen te kunnen nemen. Naast heldere opdrachten, moet er ook helderheid 
zijn over de financiën en inzet van medewerkers, zowel over de begroting als over de 
uitkomsten per jaar. De opdrachtgever (de portefeuillehouder Vakbekwaamheid Gooi en 
Vechtstreek met het hoofd Veiligheidsbureau Flevoland) geeft steun aan het 
meerjarenbeleidsplan en dus ook voor de benodigde capaciteit en middelen. Het 
overeengekomen budget per jaar wordt onder min of meer gelijkblijvende omstandigheden niet 
overschreden. 
 
De Expertisegroepen Vakbekwaamheid onderhouden contacten met relevante externe actoren 
(zie bijlage 3) voor de invulling en uitvoering van het beleid. Er wordt verantwoording afgelegd 
aan de portefeuillehouder vakbekwaamheid VR Gooi en Vechtstreek en het hoofd van het 
Veiligheidsbureau Flevoland. Zij voeren periodiek overleg (voorstel is tweemaal per jaar) met de 
voorzitter(s) van de Expertisegroep Vakbekwaamheid. 
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5.3 Beleidsdoelstellingen 2014-2018 voor de projectorganisatie van (L)OTO 

De Expertisegroepen Vakbekwaamheid stellen de volgende doelen ten aanzien van de 
projectorganisatie voor (L)OTO in de periode 2014-2018: 

1. Projectmatige aanpak van (L)OTO: 
a. Afspraken over eindresultaten en tussenresultaten 
b. Tussentijdse monitoring en evaluatie ten aanzien van de gekozen koers  

2. Bieden van een helder aanbod voor een duidelijk gedefinieerde doelgroep: 
a. Werken met een communicatieplan: de multidisciplinaire sleutelfunctionarissen 

weten wat van hen wordt verwacht en wat zij van de Expertisegroepen 
Vakbekwaamheid kunnen verwachten; 

b. Monitoren van de kwantiteit (hoeveel sleutelfunctionarissen zijn bereikt) en 
kwaliteit van het niveau (hoe goed doen ze het) van deelnemers aan (L)OTO-
activiteiten.  

3. Heldere begroting: 
a. Zicht op te leveren inzet functionarissen voor (L)OTO-staf 
b. Zicht op te leveren inzet deelnemers (L)OTO-activiteiten 
c. Zicht op kosten (L)OTO-activiteiten (locaties, enscenering, etc.) 
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6. Kwaliteit van een Expertisegroep Vakbekwaamheid 
 

6.1 Inleiding 

Om voldoende (L)OTO-activiteiten met een voldoende kwaliteit te organiseren is het 
noodzakelijk dat een Expertisegroep Vakbekwaamheid over leden beschikt met competenties 
op gebied van het ontwikkelen van beleid, planvorming, uitvoering en evaluatie van (L)OTO-
activiteiten. De benodigde competenties zijn vastgelegd en vastgesteld in het document ‘De 
Expertisegroep Vakbekwaamheid. Blauwdruk voor teamcompetenties en teamwerkwijze.’5 Dit 
document is ontwikkeld in 2010 en geactualiseerd in 2012. In dit hoofdstuk wordt naar deze 
blauwdruk verwezen.  

6.2 Uitgangspunten voor de kwaliteit van een Expertisegroep Vakbekwaamheid 

Een Expertisegroep Vakbekwaamheid beschikt als team over de competenties zoals beschreven 
in het document: ‘De Expertisegroep Vakbekwaamheid. Een blauwdruk voor teamcompetenties 
en teamwerkwijze’. In bijlage 5 zijn de competentieprofielen voor teamleden beknopt 
weergegeven. 
 
De leden van een Expertisegroep Vakbekwaamheid voeren de volgende taken uit: 

 Leiden van het team en van (L)OTO-activiteiten; 

 Onderzoeken van ontwikkelingsbehoeften; 

 Ontwikkelen van beleid en (L)OTO-activiteiten; 

 Organiseren van bijscholingen en oefeningen 

 Waarnemen van oefeningen; 

 Evalueren van beleid en van (L)OTO-activiteiten; 

 Adviseren over en belangen behartigen van (L)OTO-activiteiten in de regio. 
 
In een Expertisegroep Vakbekwaamheid moeten de volgende rollen vertegenwoordigd zijn: 

 een regionaal manager (procesmanager) vakbekwaamheid; 

 een onderwijskundig beleidsmedewerker; 

 vertegenwoordigers vanuit de verschillende kolommen: politie, brandweer, gemeente, 

GHOR en defensie; 

 een administratief medewerker. 

De wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven (capaciteit, aantallen functionarissen) 
verschilt per Veiligheidsregio. Een toelichting hierop wordt gegeven in paragraaf 7.3. 
Waarnemers en evaluatoren kunnen deel uitmaken van een Expertisegroep Vakbekwaamheid 
maar dit is niet noodzakelijk; zij kunnen uit een mono kolom komen of bijvoorbeeld ook extern 
ingehuurd worden. Overigens geldt wel dat zij moeten voldoen aan het profiel dat voor 
waarnemers en evaluatoren is opgesteld, om de kwaliteit van hun diensten en producten te 

                                                           
5 Dit document is op te vragen bij de voorzitter van de Expertisegroep Vakbekwaamheid van de 

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. 
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waarborgen. Ook de inzet van expertise vanuit andere functies zoals IM en OCM kan (tijdelijk) 
worden ingezet bij een Expertisegroep Vakbekwaamheid. 
 

6.3 Beleidsdoelstellingen 2014-2018 voor de kwaliteit van een Expertisegroep 

Vakbekwaamheid 

Een Expertisegroep Vakbekwaamheid werkt in de periode 2014-2018 aan de volgende doelen: 
1. Eenheid van opvattingen en een gedragen visie ten aanzien van (L)OTO door 

gezamenlijk te werken aan beleidsadvisering, voorbereiding, uitvoering, evaluatie en 
monitoring van (L)OTO-activiteiten en hun resultaten; 

2. Leden van een Expertisegroep Vakbekwaamheid voldoen gezamenlijk aan de 
competentieprofielen zoals geformuleerd in het document ‘De Expertisegroep 
Vakbekwaamheid. Blauwdruk voor teamcompetenties en teamwerkwijze.’ en moeten 
het opleidingstraject ‘Procesmanager Oefenen’ volgen of gevolgd hebben. De 
expertisegroep zal op basis van de “achtergronden” van het nieuwe lid bepalen of het 
volgen van de opleiding prioriteit heeft. De opleiding zit niet in de begroting van de 
expertisegroep, budget zal gereserveerd moeten worden (opleidingskosten IFV 2013: € 
4.500,00 exclusief reis-verblijfskosten, inclusief BTW); 

3. Door het in kaart brengen van de kwaliteiten van de leden van een Expertisegroep 
Vakbekwaamheid wordt duidelijk aan welke competenties specifiek gewerkt moet 
worden. Hiertoe wordt een ontwikkelplan geformuleerd en uitgevoerd in de komende 
beleidsperiode.  

 
 



20 
Expertisegroep Vakbekwaamheid Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek 
Definitieve versie 21 mei 2014 

7. Randvoorwaarden voor meerjarenbeleid 2014-2018 

7.1 Inleiding 

Om de beleidsvorming en activiteiten voor multidisciplinaire vakbekwaamheid te realiseren, 
moet worden voldaan aan de randvoorwaarden die in dit hoofdstuk zijn beschreven.  

7.2 Financiële middelen 

7.2.1 Structurele kosten 

In onderstaande tabellen zijn overzichten per Veiligheidsregio opgenomen van het aantal 
structurele activiteiten voor multidisciplinaire vakbekwaamheid, inclusief het aantal deelnemers 
dat daarbij betrokken is en het aantal contacturen per deelnemer. Deze tabellen zijn gebaseerd 
op de situatie van de afgelopen jaren. Het is mogelijk dat deze aantallen in de komende jaren 
veranderen. 
 
Voor de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is daarnaast ook een indicatie gegeven van de 
uitvoeringskosten per type opleiding, training of oefening. Het gaat hierbij om de kosten voor 
locatie, enscenering e.d. 
 

7.2.2 Incidentele kosten 

Voor het ontwikkelen en implementeren van de producten uit het actieplan (deel II van dit 
document) worden incidentele kosten voorzien. Het gaat hier om producten die nodig zijn voor 
de kwaliteitsverbetering en verdere vormgeving van het (L)OTO-beleid. Om dit mogelijk te 
maken zal meer dan de gebruikelijke capaciteit van de Expertisegroepen Vakbekwaamheid (zie 
7.3) nodig zijn en zullen eventueel externe adviseurs moeten worden ingeschakeld. Sommige 
incidentele kosten zullen uiteindelijk onder structurele kosten geschaard kunnen worden. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om het aanschaffen en onderhouden van een functionarisvolgsysteem. 
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Veiligheidsregio Flevoland 
Oefeningen 

Team 
 

Oefeningen 
(aantal per jaar) 

Deelnemers p.oef 
(aantal is basis RCP’) 

Contacturen p.oef 
(per deelnemer) 

RBT 1  
 

15 4 uur 

GBT/MuB-B 6  
 

11 6 uur 
 

ROT 
+ stafsecties 4 kolom 

6 
 

13 
+ 5/4/4/5 

4 uur 

CoPI  6  
 

11 4 uur 

CoPI-II 
 

72 11 2  uur 

Secties IM / OM en 
Planning 

 

   

GMO 
Systeemoefening/toets 

1 
(CoPI, ROT, G/RBT) 

250 8 uur 

MUB-A 
 

5 40 8 uur 

MOL 
 

1 12 16 uur 

Train de trainer 1 a 2 Max 12 8 uur 

OCR-F 
 

max 3 15 8 uur 

 

Bijscholingen    

Team Herhalingen 
(aantal per jaar) 

Deelnemers Contacturen  
(per deelnemer) 

MUOB 5 
300 

(=circa) 
8 uur 

MUB-B 
(i.c.m. GBT) 

6 72 2 uur 

MOL 
(2-daagse) 

1 12 16 uur 

Train de Trainer 1 12 8 

OCR-F 4 20 8 uur 

Themadagen 6   97 4 

Benodigde uren deelnemers per serie uitgevoerde oefeningen. 

Onderdeel Politie GHOR Brandweer Gemeenten IM  Liaisons 
Totaal aantal 

functionarissen per dienst 
59 43 24 151 5 83 

MUOB 5 x 8 uur 472 344 192 1208 40 664 

GBT-MUB-B 6 x 6 36 36 36 360 36 pm 

MOL 16 pm pm pm pm pm pm 

Train de trainer 8 pm pm pm pm pm pm 

OCR-F 8 pm pm pm pm pm pm 

CoPI-tweedaagse 2 x 20 600 280 440 480 100 pm 

ROT/CoPI/stafsecties 4 40 24 96 128 16 pm 

RBT 6 6 6 6 72 6 Pm 

GMVO (tm GRIP 1) 4 4 4 8 4 4 Pm 

Systeemoefening(test) 4 24 24 28 24 8 pm 

Totaal 1182 718 806 2276 210  
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Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 
Producten Multidisciplinair  

Thema Rol / Team Aantal 
per 
jaar 

Meerdaa
gse 
training 

Deel-
nemers 
(ca.) 

Contacturen 
(per 
deelnemer) 

Kosten 
(locatie, 
enscene
ring 
e.d.) 

Verdeelsleutel 
kolommen 

Operationele 
bijscholingsdag 

Alle multi 
functionarissen 

3x - 200 8 € 12.000 25%/25%/25%/
25% 

Training 
Bestuurders/OL 

Burgemeester / OL 4x - 25 4 € 7.500 100% 
brandweer 

COPI RO COPI 2x ja, 2 
daagse 

35 20 € 50.000 25%/25%/25%/
25% 

ROT oefeningen ROT 3x - 75 8 € 7.500 25%/25%/25%/
25% 

GBT oefeningen GBT 9x - 63 4 € 17.000 100% 
brandweer 

COPI Multi peloton COPI 2x - 14 3 € 6.000 25%/25%/25%/
25% 

Systeemtest RBT/GBT/ROT/COPI 1x - 45 4 € 20.000 25%/25%/25%/
25% 
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Veiligheidsregio Flevoland 
 

  
Uren uitvoering multi Flevoland jaarlijks (basis 

2014)                       

    

Voorbereid

ing 

Uitvoeri

ng 

EEvalua

tie 

Ure

n 

EG 

IM 

Ure

n 

EG 

CC 

Defens

ie 

Meldkam

er 

Overig

e 

partne

rs 

Totaal  

partne

rs 

Totaal 

EG 

Totaal 

EG 

  MUOB                       

  Projectleider 40 20 8             68   

  Ondersteuning 16 20               36   

  Brandweer 40 80 4             124   

  Politie 40 40 4             84   

  GHOR 40 40 4             84   

  Bevolkingszorg 40 40 4             84   

  Defensie           40           

  Totaal uren                 40   444 

                          

  RBT-oefening                       

  Projectleider 20 8 8             36   

  Ondersteuning 20                 20   

  GHOR 16 8 4             28   

  brandweer 16 8 4             28   

  Politie 16 8 4             28   

  Bevolkingszorg 16 8 4             28   

  IM 16     8               

  Totaal uren                 8   136 
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GBT/Mub-B Oefeningen 

  Projectleider 24 12 8             44   

  Ondersteuning 10                 10   

  GHOR 16 6 2             24   

  Brandweer 16 6 2             24   

  Politie 16 6 2             24   

  Bevolkingszorg 16 6 2             24   

  IM 16     30               

  Totaal uren                 30   140 

                          

  Systeemtest                       

  Projectleider 250 10 40             300   

  Ondersteuning 20   5             25   

  GHOR 60                 60   

  Brandweer 60                 60   

  Politie 60                 60   

  Bevolkingszorg 60                 60   

  IM       60         60     

  Communicatie         60       60     

  Defensie           60     60     

  Meldkamer             60   60     

  Waarnemers (8 uur/1 dag maal 5 waarnemers) 4 40 8             52   

  Evaluatoren                 230     

  Totaal uren                 470   592 
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GMVO 

  Projectleider 250 8 10             268   

  Ondersteuning 20                 20   

  GHOR 40 8 8             56   

  Brandweer 40 8 8             56   

  Politie 40 8 8             56   

  Bevolkingszorg 40 8 8             56   

  Meldkamer             12         

  Totaal uren                 12   492 

                          

  CoPI-ROT/stafsecties FLEVO & GV                       

  Projectleider 200 20 6             226   

  Ondersteuning 20                 20   

  GHOR 40 16 6             62   

  Brandweer 40 16 6             62   

  Politie 40 16 6             62   

  Bevolkingszorg 40 16 6             62   

  IM 40     16               

  Defensie           50           

  Totaal uren                 66   474 

                          

  COPI-DAGEN (oefenstaf)FLEVOLAND                       

  Projectleider 200 80 6             286   

  Ondersteuning 20                 20   

  GHOR 40 40 6             86   

  Brandweer 40 40 6             86   

  Politie 40 40 6             86   
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  Bevolkingszorg 40 40 6             86   

  IM 10     40               

  Defensie 20         40           

  Totaal uren                 80   630 

                          

  Train de trainer (door Flevoland georganiseerd)                       

  Docenten 18 18 4             40   

  Ondersteuning 10                 10   

  Totaal uren                 0 0 40 

                          

  

MULTi OEFENLEIDER (door Flevoland 

georganiseerd)                       

  Docenten 36 36 8             80   

  Ondersteuning 20                 20   

  Totaal uren                 0   80 

                          

  ALOP (2 per jaar per regio)                       

  Projectleider 20 4 6             30   

  Registratie 20 10               30   

  Meldkamer             2         

  Totaal uren                 2   60 

                          

  

THEMADAGEN (5 per jaar door Flevoland 

georganiseerd)                       

  Projectleider 30                 30   

  Ondersteuning 10                 10   

  Oefenleiders               100   100   

  Totaal uren                 100   130 
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  OCR-Flevoland                       

  Projectleider 10 8 2             20   

  Ondersteuning 2                 2   

  Docent               4   4   

  Totaal uren                 4   24 

                          

  Vergaderingen expertisegroep                       

  Procesmanager 20 24               44   

  Ondersteuning 4 24 12             40   

  GHOR 8 24               32   

  Brandweer 8 24               32   

  Politie 8 24               32   

  Bevolkingszorg 8 24               32   

  IM       32               

  Defensie           32           

  Rijkswaterstaat               32       

  Waterschap               32       

  Totaal uren                 64   172 

                          

  Nieuw beleid                       

  Procesmanager   pm                   

  GHOR   33               33   

  Brandweer   33               33   

  Politie   33               33   

  Bevolkingszorg   33               33   

  Totaal uren                     132 
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Beheer functionarisvolgsysteem (ontwikkelen 

loketfunctie)                       

  PM                       

                          

  Werkzaamheden rond e-learning                       

  PM                       

                          

  Planning 2015 (voor twee regio's)                       

  Ondersteuning 60                   60 

  Totaal uren                     60 

                          

  

EINDTOTAAL (exclusief uren 

ondersteuning)**                 1346   3666 
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7.3 Capaciteit en kwaliteit van de Expertisegroep Vakbekwaamheid  

De gezamenlijke veiligheidsdirecties van Flevoland en Gooi en Vechtstreek zijn overeengekomen 
dat de kosten voor nieuw gezamenlijk beleid gewogen zullen worden verdeeld. De 
verdeelsleutel is voor de komende vijf jaar vastgesteld op 44 % (Gooi en Vechtstreek) en 56% 
(Flevoland)6. Concreet betekent dit dat de Veiligheidsregio Flevoland 56% van het totale pakket 
aan werkzaamheden voor vakbekwaamheid voor haar rekening neemt en de Veiligheidsregio 
Gooi en Vechtstreek 44%. 
 
Voor de totale Expertisegroep Vakbekwaamheid van de Veiligheidsregio Flevoland geldt volgens 
het organisatieplan van het Veiligheidsbureau een capaciteit van 4.1 fte op jaarbasis. Door de 
kolommen wordt hiervoor minimaal de volgende personele inbreng gerealiseerd: brandweer 1,5 
fte; politie 0,5 fte; GHOR 0, 4 fte; bevolkingszorg (gemeenten) 1,0 fte; defensie 0,5 fte; 
waterschap 0,1 fte; Rijkswaterstaat 0,1 fte. Het Openbaar Ministerie levert ad hoc bijdragen. 
 
Het organisatieplan van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek geeft voor de capaciteit van de 
Expertisegroep Vakbekwaamheid een indicatie van 670 uur per lid per jaar (3 à 4 dagdelen per 
week). Voor de procesmanager van de Expertisegroep Vakbekwaamheid wordt hier bovenop 
een tijdsinvestering van 4 à 6 uur per week ingecalculeerd. De Expertisegroep Vakbekwaamheid 
van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek bestaat uit functionarissen van brandweer, politie, 
GHOR, bevolkingszorg (gemeenten) en defensie.  
 
Voor de komende meerjarenbeleidsperiode gaan de Expertisegroepen Vakbekwaamheid uit van 
bovenstaande beschikbare capaciteit. Bij de uitwerking van de jaarplannen wordt een nadere 
uitwerking gegeven van de benodigde capaciteit. 
 
In verband met de opzet en inrichting van het nieuwe organisatieplan bevolkingszorg en de 
vorming van het gezamenlijke veiligheidsbureau wil Bevolkingszorg wil graag een voorbehoud 
maken voor wat betreft de te leveren capaciteit. 
 
Voor beide Expertisegroepen Vakbekwaamheid geldt dat het competentieprofiel zoals 
omschreven in de blauwdruk7 leidend is. De Expertisegroepen moeten als team voldoen aan het 
competentieprofiel. Afhankelijk van de samenstelling (en de kwaliteiten) van het team zal 
geïnvesteerd moeten worden in professionaliseringsactiviteiten. 
 

7.4 Opleiding en voorbereiding van de deelnemers 

Voorwaarde voor deelname aan multidisciplinaire oefeningen is het op monodisciplinair niveau 
voldoende opgeleid, getraind en geoefend zijn om in multidisciplinair verband te kunnen 

                                                           
6 Algemeen Bestuur, Verslag vergadering d.d. 15 mei 2013, agendapunt 5d 

7  ‘De Expertisegroep Vakbekwaamheid. Blauwdruk voor teamcompetenties en teamwerkwijze.’ (2012) 
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functioneren8. Tot op heden is er bij de Expertisegroepen Vakbekwaamheid geen zicht op of er 
op monodisciplinair niveau adequaat is opgeleid voor het uitvoeren van de multidisciplinaire 
taak. Bijlage 4 bevat een (concept-)overzicht van soort en aantal opleidingen, trainingen en 
oefeningen waaraan sleutelfunctionarissen moeten deelnemen in het kader van vakbekwaam 
worden en blijven. 
 
De minimale beginsituatie per functionaris moet door de kolommen vastgesteld worden, in 
opdracht van de Veiligheidsdirectie. Per activiteit zal in het betreffende draaiboek worden 
aangegeven wat het vereiste beginniveau van de deelnemers is. 
 
De Expertisegroep Vakbekwaamheid verwacht betrokkenheid van deelnemers aan de 
activiteiten voor multidisciplinaire vakbekwaamheid. Betrokkenheid uit zich in het voorbereid 
zijn op activiteiten, door bijvoorbeeld het oefendraaiboek te lezen en persoonlijke leerdoelen te 
formuleren, door de geplande activiteiten vast te leggen in de agenda en door aanwezig te zijn 
bij de betreffende activiteiten. 
 
Uit evaluaties kan blijken dat deelnemers onvoldoende beschikken over competenties die nodig 
zijn voor het functioneren in multidisciplinair verband. Dit wordt door de Expertisegroep 
Vakbekwaamheid teruggekoppeld naar de betreffende kolom. De deelnemer zal binnen de 
eigen kolom afspraken moeten maken over de wijze waarop deze competenties worden 
ontwikkeld. 
 
Om zicht te krijgen op de (multidisciplinaire) vakbekwaamheid van functionarissen is het nodig 
dat de kolommen functionarissenvolgsystemen op elkaar laten aansluiten. Een eenduidig 
systeem heeft overigens de voorkeur. Hiertoe moet een programma van eisen en wensen 
worden opgesteld met input van de Expertisegroep Vakbekwaamheid.  
 

                                                           
8 Bron: Regionaal Crisisplan Flevoland en Gooi en Vechtstreek 2011-2014, Hoofdstuk 2, ad 2 
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Deel II Actieplan 
 

1.1 Inleiding 

Een beleidscyclus kent fasen van richten, inrichten en verrichten; het richten van het 
meerjarenbeleid, het inrichten van jaarbeleid en het verrichten van afzonderlijke activiteiten ten 
behoeve van multidisciplinaire vakbekwaamheid. In dit actieplan beschrijven we de activiteiten 
die de komende jaren nodig zijn om het beleid verder in te richten, om de beleidsontwikkeling 
verdere invulling te kunnen geven. Het gaat hier dus niet om de concrete inrichting van (L)OTO-
activiteiten. De activiteiten die hier zijn omschreven vormen de ‘weg’ naar de realisatie van het 
plan en naar de realisatie van de ‘loketfunctie’ die de Expertisegroep Vakbekwaamheid 
voorstaat. In grote lijnen worden de volgende stappen gezet: systematiseren in 2014, verbreden 
van het (L)OTO-aanbod in 2015, evaluatie in 2016, borging in 2017 en het openen van het loket 
in 2018. 

1.2 Uitgangspunten 

1.2.1 Doelgroep 

De activiteiten voor multidisciplinaire vakbekwaamheid worden ontwikkeld voor de 
sleutelfunctionarissen in de multidisciplinaire crisisbeheersing (bijlage 1). De Veiligheidsregio’s 
stellen aan haar multidisciplinaire sleutelfunctionarissen de eis minimaal één theoriemoment en 
één praktijkmoment per rol voor multidisciplinaire vakbekwaamheid per jaar te volgen. Hiermee 
wordt voldaan aan de eisen die door regelgever worden gesteld. 

1.2.2 (L)OTO programma 

De Expertisegroepen Vakbekwaamheid dragen zorg voor het (L)OTO-aanbod in de vorm van: 

 Leren: Advies over leren op de werkplek (bijvoorbeeld coaching, intervisie); 

 Opleiden: bijvoorbeeld de e-learning basismodule Crisisbeheersing; 

 Trainen: Kennis- en vaardighedensessie; 

 Oefenen: teamoefening (CoPI, ROT, BT), combinatieoefening, systeemoefening 
Het streven is om het (L)OTO-programma zo op te bouwen, dat deelnemers toewerken naar 
(het voldoen aan de criteria voor) een systeemoefening. 
Het (L)OTO-aanbod kan de komende jaren, binnen gegeven financiële kaders, verder worden 
uitgebreid op basis van de wensen en behoeften van deelnemers.  
 
De inhoud van het (L)OTO-programma is deels gebaseerd op het regionaal vastgestelde 
risicoprofiel van de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek. In overleg met de 
Expertisegroep Planvorming worden jaarlijks inhoudelijke thema’s bepaald. 

1.3 Activiteiten voor beleidsontwikkeling in 2014 

Om de verschillende actoren (besturen, directies, expertisegroepen, sleutelfunctionarissen) te 
informeren over – en te betrekken bij – het meerjarenbeleidsplan 2014-2018 is het nodig een 
implementatieplan te ontwikkelen. Dit zou al in 2013 gestart moeten zijn maar daar is de tijd  te 
kort voor. In het implementatieplan wordt onder andere beschreven welke communicatie met 
wie op welk moment nodig is.  
 



32 
Expertisegroep Vakbekwaamheid Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek 
Definitieve versie 21 mei 2014 

Om zicht te krijgen op de vereiste competenties van de multidisciplinaire sleutelfunctionarissen, 
verzamelen de Expertisegroepen Vakbekwaamheid de benodigde kwalificatiedossiers. Er is 
reeds een functieboek, waarin de meeste kwalificatieprofielen zijn opgenomen. Dit functieboek 
is echter nog niet volledig. De Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek zullen 
gezamenlijk overeenstemming dienen te bereiken over de gewenste/vereiste competenties van 
de sleutelfunctionarissen. Dit levert input op voor het (L)OTO-programma en voor een 
multidisciplinair toetsingskader. 
 
Naast het hierboven beschreven kwalitatieve overzicht, dient er ook een (kwantitatief) overzicht 
te komen van het aantal personen per multidisciplinaire sleutelfunctie en per Veiligheidsregio, 
zodat duidelijk is wat de ‘functiedichtheid’ is. Dit is van belang om een adequate planning en 
begroting te kunnen maken. De dashboardrapportage van Aristoteles kan voor de 
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek als bron dienen. Voor de Veiligheidsregio Flevoland kan 
geput worden uit de managementrapportages (MARAP’s). Vooralsnog wordt uitgegaan van de 
aantallen van de voorgaande jaren. Het overzicht met aantallen functionarissen levert input op 
voor de te ontwikkelen systematiek (in 2014) voor het bepalen van de inzet van functionarissen 
in relatie tot het vereiste aantal (L)OTO-momenten. 
 
Het kwalitatieve en kwantitatieve overzicht dient jaarlijks te worden herijkt. In de periode 2014 - 
2018 blijven de Expertisegroepen Vakbekwaamheid binnen de gegeven financiële kaders voor 
de inzet van deelnemers aan (L)OTO-activiteiten.  
 
Activiteiten: 

- Schrijven van een implementatieplan voor het meerjarenbeleidsplan 2014-2018; 
- Ontwikkelen van overzicht van kwalificatieprofielen van multidisciplinaire 

sleutelfunctionarissen; 
- Ontwikkelen van een multidisciplinair toetsingskader; 
- Ontwikkelen van een overzicht van aantallen sleutelfunctionarissen per functie, per 

regio. 

1.4 Activiteiten voor beleidsontwikkeling in 2014 

Voor de verschillende kolommen moeten verschillende aantallen sleutelfunctionarissen 
deelnemen aan (L)OTO-momenten. Dat zorgt voor een situatie waarbij sommige functionarissen 
vaker moeten oefenen, om anderen in staat te stellen aan hun oefenverplichting te voldoen. Dit 
geldt met name voor teamoefeningen zoals CoPI, ROT en BT oefeningen. Onderdeel van de 
problematiek is de verschillende functiedichtheid. Voor dit probleem moeten de kolommen 
gezamenlijk een oplossing vinden. Te denken valt aan een systematiek waarbij functionarissen 
die al voldoende hebben deelgenomen aan (L)OTO-activiteiten niet onnodig tijd besteden aan 
extra (L)OTO-activiteiten ten behoeve van de vakbekwaamheid van andere functionarissen. 
Input voor het ontwikkelen van de systematiek is het kwantitatieve overzicht van aantallen 
sleutelfunctionarissen. 
 
De opdracht van de Expertisegroepen Vakbekwaamheid is om leerprocessen van individuen en 
teams te stimuleren. De leerresultaten van (L)OTO-activiteiten hebben invloed op het 
functioneren in multidisciplinair verband, maar ook op het ‘reguliere’ werk van 
sleutelfunctionarissen. Het ontwikkelen van (beleid voor) activiteiten voor multidisciplinaire 
vakbekwaamheid, het benutten van onderwijskundige innovaties en het zorgen voor een relatie 
tussen het werk in de reguliere en de multidisciplinaire context vraagt om een heldere en 
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gedragen visie op leren en op de inzet van ondersteunende leermiddelen (zoals virtuele 
oefensystemen en e-learningmodules).  
 
Activiteiten:  

- Ontwikkelen en implementeren van een functionarissenvolgsysteem; 
- Ontwikkelen van een systematiek voor het omgaan met verschillende aantallen 

functionarissen in relatie tot (L)OTO-momenten; 
- Ontwikkelen van een visie op leren en ondersteunende leermiddelen/-methodes, 

inclusief meerdaagse oefeningen; 
- Ontwikkelen van methoden voor de evaluatie van de oefenontwikkeling; 
- Ontwikkelen van diverse evaluatievormen/-methoden voor de uitvoering en het verloop 

van (L)OTO-activiteiten. 

1.5 Activiteiten voor beleidsontwikkeling in 2015 

Voortbordurend op het kwalitatieve overzicht voor sleutelfunctionarissen, stellen de 
Expertisegroepen Vakbekwaamheid, in samenwerking met de verschillende kolommen, entree-
eisen op voor multidisciplinaire (L)OTO-activiteiten. De entree-eisen bevatten een overzicht van 
opleidingen die sleutelfunctionarissen moeten hebben gevolgd en competenties die zij moeten 
beheersen alvorens aan (L)OTO-activiteiten deel te mogen nemen.  
 
Op basis van de systematiek voor de inzet van sleutelfunctionarissen bij (L)OTO-momenten (in 
2014 ontwikkeld) en de gestelde entree-eisen worden afspraken gemaakt waarbij de 
betreffende partijen de aanwezigheid van de sleutelfunctionarissen bij (L)OTO-momenten 
garanderen. Dit is belangrijke voorwaarde voor het adequate verloop van met name 
teamoefeningen. 
 
Om als Expertisegroep Vakbekwaamheid steeds meer aan de (leer-)behoeften van 
sleutelfunctionarissen tegemoet te kunnen komen bij (L)OTO-momenten, wordt een instrument 
ontwikkeld, waarmee de (leer-)behoeften in kaart kunnen worden gebracht. Met dit instrument 
vindt een pilot (proeftuin) plaats bij een selectie van sleutelfunctionarissen. In de proeftuin blijkt 
of het instrument werkt zoals is bedoeld en wat eventueel aangepast moet worden. Tegelijk is 
het in de proeftuin van belang dat de Expertisegroep Vakbekwaamheid een visie ontwikkeld op 
hoe (stapsgewijs) gewerkt kan worden richting een loketfunctie voor de leerbehoeften 
multidisciplinaire sleutelfunctionarissen en in hoeverre (L)OTO-maatwerk realiseerbaar is. 
 
Op basis van de in 2014 ontwikkelde visie op leren en het gebruik van digitale en virtuele 
leermiddelen wordt in 2015 een proeftuin uitgevoerd. Deze proeftuin geeft zicht op hoe het 
gebruik van deze middelen in de praktijk werkt; voor welke leervragen en inhouden kunnen 
welke middelen worden ingezet en wat is de ervaring van (verschillende groepen) gebruikers? 
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Activiteiten: 
- Ontwikkelen entree-eisen; 
- Maken van afspraken met kolommen om de inzet van sleutelfunctionarissen bij (L)OTO-

activiteiten te garanderen; 
- Ontwikkelen van een instrument voor de inventarisatie van (leer-)behoeften; 
- Uitvoeren proeftuin inventarisatie (leer-)behoeften; 
- Uitvoeren proeftuin digitale en virtuele leermiddelen;  
- Ontwikkelen van diverse methoden om leerresultaten van (L)OTO-activiteiten te 

evalueren, monitoren en toetsen. 

1.6 Activiteiten voor beleidsontwikkeling in 2016 

In 2015 zijn ideeën voor behoeften-inventarisatie en het gebruik van e-learning en andere 
digitale leermiddelen ontwikkeld en uitgeprobeerd. De resultaten van deze proeftuinen leiden 
tot het implementeren van instrumenten, werkwijzen en middelen in 2016. Allereerst zullen 
hiervoor implementatieplannen moeten worden geschreven: wie moet wat doen, wat zijn 
hiervan de consequenties, hoe moet hierover worden gecommuniceerd, etc. 
 
De Expertisegroepen Vakbekwaamheid zullen zich zo moeten organiseren, dat het realiseren 
van een loketfunctie voor (L)OTO mogelijk is. Expertisegroepen Vakbekwaamheid vervullen een 
loketfunctie voor leervragen van multidisciplinaire sleutelfunctionarissen zodat zij optimaal 
bereikt en bediend worden door het (L)OTO-aanbod. Hierbij maken zij gebruik van een 
intakeprocedure (met een aanmeldings-/ deelnamereglement) en instrumenten voor diagnose, 
self assessment ten aanzien van (L)OTO. Om de loketfunctie van de Expertisegroep 
Vakbekwaamheid verder vorm te geven is de volgende stap het op maat ontwerpen van (L)OTO-
activiteiten en het eventueel uitbreiden van het aanbod. Ook kan gedacht worden aan 
samenwerking met andere Veiligheidsregio’s als het gaat om het (L)OTO-aanbod; gebruik maken 
van elkaars aanbod.  
 
De entree-eisen voor deelname aan multidisciplinaire (L)OTO-activiteiten die in 2015 zijn 
ontwikkeld, worden in 2016 geïmplementeerd. De consequenties van het al dan niet voldoen 
aan entree-eisen behoeven nadere aandacht. 
 
Activiteiten: 

- Implementeren van behoeften-inventarisatie; 
- Implementeren van e-learning en andere digitale leermiddelen; 
- Organiseren van loketfunctie (werkwijze, randvoorwaarden, personeel); 
- Ontwikkelen van intakeprocedure voor deelnemers (L)OTO; 
- Ontwikkelen van instrumenten voor diagnose en zelfassessment t.a.v. (L)OTO; 
- Ontwikkelen van een visie op maatwerk (L)OTO; 
- Implementeren van entree-eisen; 
- Organiseren van de evaluatiesystematiek. 

1.7 Activiteiten voor beleidsontwikkeling in 2017 

Om de initiële gedachten over maatwerk voor (L)OTO te toetsen op haalbaarheid, worden in 
2017 proeftuinen uitgevoerd bij diverse doelgroepen. Belangrijk is om deze proeftuinen zodanig 
te evalueren, dat het mogelijk wordt om een verdere richting te bepalen voor het uitvoeren van 
maatwerk. Met maatwerk wordt bedoeld: een passend (L)OTO-aanbod voor elke 
multidisciplinaire sleutelfunctionaris. 
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De intakeprocedure en de instrumenten voor diagnose en zelf assessment voor (L)OTO worden 
in 2017 geïmplementeerd. Deze procedures en instrumenten zijn dienstbaar aan het leerproces 
van multidisciplinaire sleutelfunctionarissen, maar maken ook het leveren van maatwerk 
mogelijk en geven richting aan het (jaar-)beleid voor (L)OTO. 
 
Het leveren van maatwerk is een van de beoogde functies voor het ‘loket (L)OTO’ dat een 
Expertisegroep Vakbekwaamheid wil zijn. Daarnaast is het loket bedoeld om een vast en 
herkenbaar aanspreekpunt te zijn voor opdrachtgevers van en (potentiële) deelnemers aan 
(L)OTO-activiteiten. In 2016 heeft de ideeënontwikkeling ten aanzien van de loketfunctie 
plaatsgevonden. In 2017 zal een proeftuin voor de loketfunctie worden uitgevoerd, om te bezien 
of de plannen haalbaar en effectief zijn.  
 
Activiteiten: 

- Uitvoeren proeftuin(en) maatwerk (L)OTO; 
- Implementeren van intakeprocedure voor (L)OTO; 
- Implementeren van instrumenten voor diagnose en zelfassessment t.a.v. (L)OTO; 
- Implementeren maatwerk (L)OTO; 
- Uitvoeren proeftuin loketfunctie (L)OTO; 
- Ontwikkelen van werkwijzen om het (L)OTO-beleid te evalueren. 

1.8 Activiteiten voor beleidsontwikkeling in 2018 

De voorgaande jaren is aandacht besteed aan verschillende elementen die tezamen het 
realiseren van de loketfunctie van de Expertisegroep Vakbekwaamheid mogelijk maken. In het 
laatste jaar van de beleidsperiode wordt de loketfunctie daadwerkelijk geïmplementeerd. 
Hierbij wordt opgemerkt dat door tussentijdse veranderingen of nieuwe inzichten de 
beleidsdoelen uiteraard bijgesteld kunnen worden. Ook kan uit de diverse proeftuinen blijken 
dat er geen behoefte is aan een loket, of dat dit in de praktijk niet effectief is. 
 
Tot slot zullen de Expertisegroepen Vakbekwaamheid in 2018 het meerjarenbeleid voor de 
volgende beleidsperiode vormgeven. Een evaluatie van de beleidsperiode 2014-2018 geeft 
hiervoor belangrijke input. 
 
Activiteiten: 

- Implementeren van loketfunctie (L)OTO; 
- Implementeren maatwerk (L)OTO; 
- Ontwikkelen van meerjarenbeleid 2019-2022; 
- Ontwikkelen van methoden voor monitoring en borging van evaluatieresultaten. 

1.9 Doorsnijdende activiteiten voor beleidsontwikkeling in 2014-2018  

Naast de activiteiten voor de beleidsontwikkeling die in de voorgaande paragrafen per jaar zijn 
beschreven, zijn er activiteiten die jaarlijks terugkeren. 

1.9.1 Afstemmen met partners 

Er bestaan wettelijke verplichtingen en convenanten (vastgesteld door het Veiligheidsbestuur)  
ten aanzien van de deelname van externe partners aan (L)OTO-activiteiten (zie bijlage 3). Deze 
verplichtingen en afspraken moeten worden nagekomen, onderhouden en waar nodig en 
mogelijk bijgesteld. Waar het gaat om deelname aan en voorbereiding op (L)OTO-activiteiten zal 
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de Expertisegroep Vakbekwaamheid jaarlijks contact onderhouden met de ketenpartners. Het 
gaat hierbij zowel om ketenpartners die verplichtingen hebben in het multidisciplinaire verband 
(zoals het OM) als om ketenpartners die facultatief kunnen deelnemen aan (L)OTO-activiteiten 
(zoals nutsbedrijven). Een recente aanvulling is het oefenen met het Rijk, op basis van het 
document ’Eenheid in verscheidenheid. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep 
Bovenregionale Samenwerking.’ De Expertisegroepen Vakbekwaamheid zullen verdere 
uitwerking geven aan wat deze samenwerking betekent voor de (L)OTO-activiteiten en voor de 
extra kosten die dit met zich meebrengt. Het streven is om elk convenant na te leven. De 
Veiligheidsregio’s gaan hier echter verschillend mee om; de capaciteit van de Expertisegroepen 
Vakbekwaamheid is niet toereikend om de afspraken ten aanzien van oefenen met alle in 
convenanten vastgelegde partners volledig na te komen. 
 
De Expertisegroepen die zich bezig houden met Planvorming zijn een belangrijke partner voor 
de Expertisegroepen Vakbekwaamheid. De output van planvorming is voor een groot deel van 
invloed op de inhoud van (L)OTO-activiteiten. Andersom kunnen evaluatieresultaten van 
(L)OTO-activiteiten input geven voor nieuwe planvorming. Het is daarom van belang dat er 
afspraken worden gemaakt over wie vanuit 'planvorming’ aanschuift bij overleggen van 
‘vakbekwaamheid’ en andersom. 
 
Activiteiten: 

- Uitwerken van de wijze van samenwerken met externe partners; 
- Onderhouden van contacten met ketenpartners; 
- Samenwerking met Expertisegroep Planvorming; 
- Afstemmen over thema’s vanuit het risicoprofiel; 

1.9.2 Evaluatiesystematiek 

(L)OTO is erop gericht de sleutelfunctionarissen en de organisatie te professionaliseren. Door te 
evalueren wordt de opbrengst van (L)OTO duidelijk en beschikbaar voor vervolgstappen. 
Evalueren is daarmee niet alleen een middel op terug te blikken, maar ook om richting te geven 
aan toekomstige (beleids-)activiteiten. Niet alleen uitvoering van de (L)OTO-activiteiten wordt 
geëvalueerd, maar ook de ontwikkeling van (L)OTO-activiteiten (hoe is de activiteit tot stand 
gekomen, hoe heeft het voorbereidingsteam samengewerkt), het functioneren van deelnemers 
en het beleid rond (L)OTO (wat zijn de beoogde beleidspunten en wat zijn de resultaten). 
 
Al deze elementen dienen in een samenhangend systeem te worden geëvalueerd. Dit zal ieder 
jaar terugkeren, waarbij het denkbaar is dat ieder jaar het accent op ander evaluatie-onderwerp 
ligt. Voor het realiseren van een evaluatiesystematiek is het nodig de evaluatie(s) nauwkeurig te 
organiseren, door onder andere evaluatieformats te ontwikkelen en opgeleide evaluatoren aan 
te stellen. Om de evaluatieresultaten daadwerkelijk van invloed te laten zijn op het functioneren 
van individuen, teams, organisatie en het ontwikkelen van beleid, is het nodig dat de 
evaluatieresultaten worden geborgd. Dat betekent onder andere dat de Expertisegroepen 
Vakbekwaamheid concrete acties met actiehouders zullen moeten formuleren naar aanleiding 
van de evaluaties. 
 
Het is denkbaar dat er bij de evaluatie zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de bestaande 
praktijk, om van daaruit door te ontwikkelen. Zo kan de evaluatie van leerresultaten in eerste 
instantie gericht zijn op de evaluatie van teams en later ook op individuen en de organisatie.  
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Ook voor de waarnemers en evaluatoren is het van belang dat zij aan hun professionaliteit 
blijven werken. Om zodoende te voldoen aan de gestelde eisen.  
 
 
Activiteiten (deze zijn deels ook genoemd bij de activiteiten per jaar): 

- Uitwerken en onderhouden van eisen voor multidisciplinaire waarnemers/ evaluatoren 
(zie bijlage 4); 

- Ontwikkelen van methoden voor de evaluatie van de oefenontwikkeling; 
- Ontwikkelen van diverse evaluatievormen/-methoden voor de uitvoering en het verloop 

van (L)OTO-activiteiten; 
- Ontwikkelen van diverse methoden om leerresultaten van (L)OTO-activiteiten te 

evalueren en te monitoren; 
- Organiseren van de evaluatiesystematiek; 
- Ontwikkelen van werkwijzen om het (L)OTO-beleid te evalueren; 
- Ontwikkelen van methoden voor monitoring en borging van evaluatieresultaten. 

1.9.3 Professionalisering leden Expertisegroep Vakbekwaamheid 

Om de kwaliteit van leden Expertisegroep Vakbekwaamheid te ontwikkelen en te waarborgen, is 
het nodig om door de jaren heen te monitoren in hoeverre het team over de benodigde 
competenties beschikt (zoals omschreven in de blauwdruk9). Op basis van het 
competentieprofiel kunnen leden van de Expertisegroep Vakbekwaamheid aangeven welke 
leerbehoeften zij hebben en op welke manier zij zich willen professionaliseren.  
Activiteiten: 

- Peilen van leerbehoeften van de leden van de Expertisegroep Vakbekwaamheid; 
- Organiseren van leeractiviteiten voor leden van Expertisegroep Vakbekwaamheid. 

1.9.4 Herijking 

Het jaarlijks herijken van een aantal documenten is nodig om de te nemen activiteiten te laten 
aansluiten op de actuele situatie. Dit is deels geborgd door de afstemming met (keten-)partners 
en de Expertisegroep verantwoordelijk voor Planvorming. Daarnaast zullen de volgende 
documenten jaarlijks worden herijkt: 

- Herijken kwalitatief en kwantitatief overzicht sleutelfunctionarissen; 
- Herijken beleidsplan (aanpassing per jaar); 
- Herijken samenstelling Expertisegroepen Vakbekwaamheid.  

 

1.10 Te ontwikkelen producten/instrumenten/methodes 

Op de volgende pagina’s is een overzicht opgenomen met de 
producten/instrumenten/methodes die de komende periode ten behoeve van het (L)OTO-beleid 
worden ontwikkeld en geïmplementeerd. 

                                                           
9 ‘De Expertisegroep Vakbekwaamheid. Blauwdruk voor teamcompetenties en teamwerkwijze.’ (2012) 
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Bijlage 1. Overzicht sleutelfunctionarissen multidisciplinaire 
crisisbeheersing 
 
Sleutelfunctionarissen in de multidisciplinaire crisisbeheersing conform het Regionaal Crisisplan 
zijn: 

1) Voorzitter BT 

2) Adviseur BT (alleen vanuit de vier kolommen) 

3) Operationeel leider 

4) Algemeen Commandant (alleen vanuit de vier kolommen) 

5) Informatiemanager 

6) Ondersteuner informatiemanager (facultatief voor de Veiligheidsregio Flevoland) 

7) Ondersteuningsmanager OCM 

8) Leider CoPI 

9) Officier van Dienst (alleen vanuit de vier kolommen) 

10) Calamiteitencoördinator 

11) Adviseur communicatie 

12) HIN 

13) HON 

 

Bovenstaande sleutelfunctionarissen kunnen meerdere functies en rollen vervullen in de 

multidisciplinaire samenwerking. 

 

Nb: Voor zover noodzakelijk of wenselijk kunnen andere onderdelen/functionarissen van de 
hoofdstructuur (zoals Hoofden Taakorganisatie) bij de (leer)activiteiten betrokken worden. 
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Bijlage 2. Normering vakbekwaamheid sleutelfunctionarissen* 
multidisciplinaire crisisbeheersing (concept) 
  
Om vakbevoegd te worden en vakbekwaam te blijven dient er voor alle sleutelfunctionarissen 
multidisciplinaire crisisbeheersing van Flevoland en Gooi en Vechtstreek een normering gevolgd 
te worden. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen drie verschillende soorten 
scholingsactiviteiten: 
1. Opleiding: elke functionaris start met een de Basismodule Crisisbeheersing  (e-learning)om 

inzicht te krijgen in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Daarnaast volgt de 
functionaris een functiegerichte opleiding gericht op de competenties die horen bij de 
kernteaken van zijn/haar functie**. De in de voorgaande zin benoemde cursussen  zijn een 
monodisciplinaire verantwoordelijkheid, kosten daarvan zijn voor de kolom waaruit deze 
functionaris multidisciplinair wordt ingezet. Deze functiegerichte opleiding  dient waar 
mogelijk afgesloten te zijn met een  erkend-examen (bijvoorbeeld NBBE). Na het succesvol 
afronden van de e-learning en de functiegerichte opleiding heeft de functionaris zijn 
vakbevoegdheid en basis vakbekwaamheid behaald.  

2. Training: elk jaar wordt de sleutelfunctionaris bijgeschoold om vakbekwaam te blijven. De 
bijscholing is gericht op (nieuwe) multidisciplinaire kennis en vaardigheden.  

3. Oefening: oefenen is het laatste onderdeel in de PDCA-cyclus, waardoor de planvorming 
een borging krijgt. Oefenen wordt gekenmerkt door het oefenen van niet complexe situaties 
naar complexe situaties. Het is daarbij essentieel voor het individueel toetsen van 
competenties, opdoen van praktijkervaring, optimaliseren van de samenwerking met 
verschillende sleutelfunctionarissen en het toetsen van bestaande plannen en procedures. 
Om te zorgen dat de sleutelfunctionaris in aanmerking komt met alle kerntaken van 
zijn/haar multidisciplinaire functie wordt er onderscheid gemaakt tussen kerntaken. De 
oefening is altijd gericht op één van de kerntaken. In een OTO-cyclus van 5 jaar beoefent de 
sleutelfunctionaris alle kerntaken, zodat de vakbekwaamheid op peil gehouden wordt. 
Daarnaast worden, minimaal 1 keer in de 5 jaar, alle kerntaken door de sleutel functionaris 
beoefend. Hiermee laat de sleutelfunctionaris zien of hij/zij in staat is om alle kerntaken 
gezamenlijk uit te kunnen voeren.  

Op basis van de wettelijke eisen  zijn voor de sleutelfunctionarissen van Flevoland en Gooi en 
Vechtstreek minimale eisen opgesteld. In onderstaande tabellen zijn deze minimale eisen per 
sleutel functionaris verwerkt en aangevuld met datgene wat men vanuit de Veiligheidsregio’s als 
minimaal ziet. 
 
* 
Landelijk, o.a. bij de GHOR is men in dit kader afgestapt van de term functionaris. Men benoemt 
de multi-functie liever als rol. Bijvoorbeeld: de Burgemeester in zijn/haar rol als Voorzitter BT, de 
HOVD-brandweer in zijn/haar rol als Algemeen Commandant Brandweerzorg. 
Het verdient aanbeveling om de achtergrond van deze wijziging te achterhalen en daarop te 
bezien of het een betere benadering is. 
 
**: 
Voor de functies Voorzitter BT en Adviseur BT bestaan er geen functiegerichte opleidingen in 
rampenbestrijding en Crisisbeheersing. Het zou goed zijn om op deze functies (eventueel in 
overleg met de functionarissen zelf) te bezien of er een volwaardig programma te maken valt 
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waarbij door specifieke aandacht voor rampenbestrijding en Crisisbeheersing er toch een 
normering is die met name de vakbekwaamheid van deze functionarissen op peil houd. 
 
NB. 
Om ieder functionaris in de gelegenheid te stellen zijn jaarlijkse oefening te kunnen doen kan het, 
vanwege een discrepantie in aantallen in de kolommen op sommige functies, nodig zijn meer 
dan 1 oefening bij te wonen. Dit dan om de vakbekwaamheid van een collega te waarborgen. 
Voor alle oefeningen geldt dat een oefening formeel moet zijn waargenomen door een bevoegde 
waarnemer welke verslag maakt van de oefening. Deze verslagen dienen te worden opgenomen 
in het ( nog te ontwikkelen) portfolio van betreffende functionaris. Indien de waarneming niet 
heeft plaatsgevonden en/of geen verslag van is gemaakt geldt de oefening niet als onderdeel 
van onderstaande normering.  
 
Een functionaris kan pas deelnemen aan multidisciplinaire oefeningen indien hij/zij de cursussen 
“Basiskennis Crisisbeheersing” (e-learning) en de initiële opleiding op zijn functie succesvol heeft 
afgerond. 
 
 
Voorzitter BT Frequentie 

Opleiding  

Gericht op dagelijkse functie Basiskennis CB - 

OCR - Bestuurlijk eenmalig 

Training  

1. Bestuurlijke netwerkkaarten 1x per 2 
jaar 

2. Bestuurlijke bijscholing 1x per jaar 

Oefening  

1. BT oefening 1x per jaar 

 
Adviseur BT    Frequentie 

Opleiding  

Gericht op dagelijkse functie Basiskennis CB - 

OCR-Bestuurlijk  

Training  

Multidisciplinaire bijscholing 1x per jaar 

Oefening  

BT oefening 1x per jaar 

 
Operationeel Leider  Frequentie 

Opleiding  

Basiskennis Crisisbeheersing (e-learning) Eenmalig 

Initiële functiegerichte opleiding OL Eenmalig 

Training  

Multidisciplinaire bijscholing 1x per jaar 

Oefening  

Leidinggeven aan het ROT  
Tactisch multidisciplinair samenwerken 

Multidisciplinaire afstemming met Leider COPI 

Bestuurlijke advisering / BT oefening 

1x per jaar 
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Algemeen 
Commandant  

   Frequentie 

Opleiding  

Basiskennis Crisisbeheersing (e-learning) Eenmalig 

Initiële functiegerichte opleiding AC Eenmalig 

Training  

Multidisciplinaire bijscholing 1x per jaar 

Oefening  

Leidinggeven aan zijn/haar operationele veld en sectie  

Tactisch multidisciplinair samenwerken 
Rapporteren en adviseren 

1x per jaar 

 
Informatiemanager    Frequentie 

Opleiding  

Basiskennis Crisisbeheersing (e-learning) Eenmalig 

Initiële functiegerichte opleiding IM Eenmalig 

Training  

Multidisciplinaire bijscholing 1x per jaar 

Oefening  

Tactisch multidisciplinair samenwerken 
LCMS - Totaalbeeld 

Nauwe samenwerking met OL 
Sectie informatiemanagement 

1x per jaar 

 
Ondersteuner 
informatiemanager 

   Frequentie 

Opleiding  

Basiskennis Crisisbeheersing (e-learning) Eenmalig 

Initiële functiegerichte opleiding ???? Eenmalig 

Training  

Multidisciplinaire bijscholing 1x per jaar 

Oefening  

Sectie informatiemanagement 
 
 
 

1x per jaar 

 
Ondersteuningsmanager    Frequentie 

Opleiding  

Basiskennis Crisisbeheersing (e-learning) Eenmalig 

Initiële functiegerichte opleiding OM Eenmalig 

Training  

Multidisciplinaire bijscholing 1x per jaar 

Oefening  

Tactisch multidisciplinair samenwerken 
Sectie ondersteuningsmanagement 
Nauwe samenwerking met OL 

1x per jaar 
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Leider Copi Frequentie 

Opleiding  

Basiskennis Crisisbeheersing (e-learning) Eenmalig 

Initiële functiegerichte opleiding  Eenmalig 

Training  

Multidisciplinaire bijscholing 1x per jaar 

Oefening  

Leidinggeven aan het COPI  
Tactisch multidisciplinair samenwerken 

  Advisering HOVD ROT 
Multidisciplinaire afstemming met OL 

 

1x per jaar 

 
Officier van 
Dienst  

   Frequentie 

Opleiding  

Basiskennis Crisisbeheersing (e-learning) Eenmalig 

Initiële functiegerichte opleiding  Eenmalig 

Training  

Multidisciplinaire bijscholing 1x per jaar 

Oefening  

Leidinggeven aan de hulpverlening op plaats incident 
Coördineren van de multidisciplinaire samenwerking op plaats incident 

  Rapporteren en adviseren (aan AC) 

1x per jaar 

 
Calamiteitencoördinator Frequentie 

Opleiding  

Basiskennis Crisisbeheersing (e-learning) Eenmalig 

Initiële functiegerichte opleiding Eenmalig 

Training  

Multidisciplinaire bijscholing 1x per jaar 

Oefening  

Uitvoeren van opdrachten HON 
Rapporteren en adviseren 

1x per jaar 

 
Adviseur 
communicatie 

   Frequentie 

Opleiding  

Basiskennis Crisisbeheersing (e-learning) Eenmalig 

Initiële functiegerichte opleiding Eenmalig 

Training  

Multidisciplinaire bijscholing 1x per jaar 

Oefening  

Copi oefening 

ROT oefening 
Rapporteren en adviseren 

1x per jaar 
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Hoofd Informatie 
(Hin) en Hoofd 
Ondersteuning 

(HOn) 

   Frequentie 

Opleiding  

1. Basiskennis Crisisbeheersing (e-learning) Eenmalig 

2. Initiële functiegerichte opleiding HOn Eenmalig 

3. Initiële functiegerichte opleiding Hin Eenmalig 

Training  

1. Multidisciplinaire bijscholing 1x per jaar 

Oefening  

Kerntaken HIn 

1. Organiseren, bewaken en borgen van het informatieproces 
monodisciplinair 

2. Bijdragen leveren aan multidisciplinair informatieproces 

Kerntaken HOn 
1. Leidinggeven (van het proces ondersteuning binnen) het actiecentrum 
2.  Bijdragen leveren aan het multidisciplinair ondersteuningsproces 

1x per jaar 

 
Bronnen: 

- Multidisciplinair Functieboek, vastgesteld door de besturen van de Veiligheidsregio’s 
Flevoland en Gooi en Vechtstreek 

- Project GROOT en GROOTER, gericht op gemeentelijke crisisbeheersingsfuncties en 
sleutelfuncties in de crisiscommunicatie 

- Besluit Personeel Veiligheidsregio’s (d.d. 01-07-2010) 
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Bijlage 3. Overzicht van regionale en landelijke partners 
 
Er zijn wettelijke verplichtingen voor het oefenen met de ketenpartners zoals Rijkswaterstaat, 
Waterschap, defensie, Openbaar Ministerie, kustwacht, MCCB en ICCV. Facultatieve 
ketenpartners zijn bijvoorbeeld nutsbedrijven, Prorail en het Rode Kruis. 
 
 

Convenanten Veiligheidsregio Flevoland met: 
Defensie RMC-Noord  
Waterschap Zuiderzeeland 
Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied 
Omroep Flevoland – Convenant calamiteitenzender 
GGD – Overeenkomst inzake GHOR 
Politie Midden Nederland – samenwerkingsconvenant 
SAMIJ 
Samenwerkingsafspraken Openbaar ministerie Zwolle/Lelystad 
Drinkwaterbedrijf Vitens 
Energie/gas Netbeheer Nederland 
 
Convenanten Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek met: 
Defensie RMC-West  
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht – Dijkring 44 
Rijkswaterstaat Dienst Noord-Holland 
Radio/TV Noord-Holland – Convenant calamiteitenzender 
NCC – samenwerkingsprotocol 
Waternet – Inzetprocedure liaison 
Dares – ondersteuning crisiscommunicatie 
SAMIJ 
 
Nota bene 1.  
In de loop van 2011 is een start gemaakt met het sluiten van het drie of twee partijen convenant 
op basis van het landelijk ontwikkelde modelconvenant voor Rijkswaterstaat, waterschappen en 
veiligheidsregio’s. In de loop van 2013-2014 worden ook nieuwe convenanten met Defensie 
afgesloten  
 
Nota bene 2.  
De GHOR werkt tijdens (de voorbereiding op) rampen en crises samen met één of meerdere 
partners in de witte kolom. De wederzijdse taken en verantwoordelijkheden daarbij zijn 
vastgelegd in convenanten. De uitvoering van deze taken en verantwoordelijkheden is voor een 
groot deel de verantwoordelijkheid van ketenpartners en zijn beschreven in planfiguren als het 
Ziekenhuis Rampen Opvangplan (ZiROP) en het GGD Rampen Opvangplan (GROP). 
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Bijlage 4. Regeling waarnemers (concept) 
 
Voor de Veiligheidsregio’s Gooi & Vechtstreek en Flevoland worden waarnemers ingezet om de 
competenties van functionarissen op basis van de uitvoering van een oefening te beoordelen. 
Deze beoordeling dient objectief, valide en betrouwbaar te zijn. De waarneming dient 
opgenomen te worden in het (nog te ontwikkelen) portfolio van de waargenomen 
sleutelfunctionaris dat onderdeel moet gaan uitmaken van het Functionarisvolgsysteem van 
beide regio’s. 
 
De werkzaamheden van een waarnemer bestaan uit vijf kerntaken: 
1. voorbereiden: het inleven in de te beoordelen situatie en het voorlichten van de deelnemers 

hieromtrent;  
2. observeren: het waarnemen van door de kandidaat getoond gedrag en/of aangeleverde 

informatie;  
3. evalueren: waarnemingen relateren aan de voor de beoordeling vastgestelde competenties. 
4. beoordelen: het oordeel beargumenteren. 
5. communiceren: feedback geven aan de deelnemer over de bevindingen. 
 
Functie-eisen 
- Minimaal HBO-werk en denkniveau 
- Ervaring op het gebied van waarnemen van multidisciplinaire sleutelfunctionarissen 
- Werkzaam binnen een Veiligheidsregio 
- Relevante opleiding op het gebied van waarnemen 
 
Normering voor het borgen van de kwaliteit 
Om de kwaliteit van de waarnemer te borgen is er een normering opgesteld. Deze normering 
geeft aan de waarnemer vakbekwaam wordt (initiële vakbekwaamheid) en de geborgd wordt 
(blijvende vakbekwaamheid). 
 

Initiële vakbekwaamheid 

Relevante opleiding op het gebied van waarnemen.  
Nader vast te stellen wat een relevante opleiding is, ook voor 
eventueel in te huren waarnemers 

Eenmalig 
 

Blijvende vakbekwaamheid 

Het waarnemen van een functionaris in een oefening.  
Het waarneemverslag wordt naar de expertisegroep Multidisciplinaire 
vakbevoegdheid en vakbekwaamheid gestuurd. Hiermee wordt 
geregistreerd of de waarnemer voldoet aan de kwantitatieve 
normering (2x per jaar waarnemen). Daarnaast wordt er gekeken 
naar de kwaliteit van de waarnemer, door het waarneemverslag te 
beoordelen op kwaliteit.  

2x per jaar 

 
Proces inzetten van waarnemers 

 Activiteit Wie 

1.  De oefenleider van de kolom plant voor zijn beoefende 
functionarissen een waarnemer in.  

De oefenleider 

2.  De oefenleider communiceert naar de waarnemers: De oefenleider 
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a. Wie er waargenomen moet gaan worden (functie en 
naam) 

b. Wat de oefendoelen zijn voor de beoefende 
functionarissen 

c. Welk waarneemformulier gebruikt gaat worden. Dit is 
per kolom verschillend.  

3.  De waarnemer heeft indien nodig een voorgesprek met de 
beoefende functionaris om nadere wensen te vernemen 
qua leerwens van deze functionaris 

De waarnemer 

4.  De waarnemer neemt de beoefende functionaris waar op 
basis van het afgesproken waarneemformulier.  

De waarnemer 

5.  De waarnemer doet een terugkoppeling naar de 
beoefende functionaris over zijn/haar waarneming. 

De waarnemer 

6.  De waarnemer werkt zijn waarneming uit in het 
waarneemverslag dat door de kolom is vastgesteld. 

De waarnemer 

7.  De waarnemer stuurt zijn waarneemverslag naar de 
beoefende functionaris voor het vaststellen van het 
waarneemverslag. Indien de beoefende functionaris zich 
kan vinden in het waarneemverslag, wordt het vastgesteld. 

De waarnemer 

8.  De waarnemer stuurt zijn waarneemverslag op naar: 
- De oefenleider van de kolom 
- De expertisegroep ‘vakbevoegd- en vakbekwaamheid’ 

De waarnemer 

9.  De oefenleider registreert het waarneemverslag in de 
daarvoor gehanteerde registratiesysteem 

De oefenleider. 
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Voor Evaluatoren geldt vrijwel hetzelfde als bij de Waarnemers. Tevens is er een inzetcapaciteit 
opgesteld: 
 
Overzicht Inzet capaciteit Flevoland 

 
Flevoland (8 personen(eigenlijk 9 personen, brw FL 3 personen)) 

Inzeturen Ghor: 200 uur; Brw: 200 uur; Pol: 200 uur; Defensie: 100 uur  
Bevolkingzorg: 100 uur  

Totaal 800 uur 

 
Lead evaluator: LE 
Evaluator: E 
Ondersteuner: O (deze persoon is bijv. verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie en 
andere ondersteunende werkzaamheden) 
 
 
FLEVOLAND     2013 2014 

               

Thema 

 Onderw
erp 

Aantal 
Teamled

en 

Ure
n 

per 
inz
et 

Aant
al 

Inzet 
p.j. 

Tota
le 

uren 

Br
w 

Gh
or 

Pol Ge
m 

De
f 

Br
w 

Gho
r 

Pol Ge
m 

Def 

Totale uren    800 20
0 

200 200 10
0 

10
0 

20
0 

200 200 200 100 

               

Incident               

 GRIP 1 
 
 

1 x LE 
1 x O 

LE= 
20 
O= 
10 

5 150 1x 
LE: 
20 
2x 
O= 
20 

1x 
LE: 
20 
1x 
O= 
10 

1x 
LE: 
20 
1x 
O= 
10 

1x 
LE: 
20 
1x 
O= 
10 

1x 
LE: 
20 

 

1x 
LE: 
20 
2x 
O= 
10 

1x 
LE: 
20 
1x 
O= 
10 

1x 
LE: 
20 
1x 
O= 
10 

1x 
LE: 
20 
1x 
O= 
10 

1x LE: 
20 

 

 GRIP 2> 1x LE 
4x E 
1x O 
 

LE= 
70 
E= 
4x 
40 
O= 
40 

1 270 LE: 
70 
1x 
E: 
40 
1x 
O= 
40 

 
1x 
E: 
40 

 
1x 
E: 
40 

  
1x 
E: 
40 

LE: 
70 
1x 
E: 
40 
1x 
O= 
40 

 
1x 
E: 
40 

 
1x 
E: 
40 

  
1x E: 

40 

Oefeningen               

 Systee
mtest 

1x LE 
3x E 
1x O 
 

LE= 
70 
E= 
3x 
40 
O= 
40 

1 230  
 
 

LE:7
0 
 

 
1x 
E: 
40 
1x 
O= 
40 

 
1x 
E: 
40 

 

 
1x 
E: 
40 

 
 

 
 
 

LE:7
0 
1x 
O= 
40 

 
1x 
E: 
40 

 

 
1x 
E: 
40 

 

 
1x E: 

40 
 
 

 GRIP 1 1x LE 
1xE 

LE= 
20 

2 80  
1x 

  
1x 

LE: 
20 

LE: 
20 

 
1x 

  
1x 

LE: 
20 

LE: 20 
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1x O 
 

E= 
10 
O= 
10 

E: 
10 
2x 
O= 
20 

 

E: 
10 

 

E: 
10 
2x 
O= 
10 

 

E: 
10 

 

 GRIP 2> 1x LE 
3x E 
1x O 
 

LE= 
70 
E= 
3x 
40 
O= 
40 

1 230   
1x 
E: 
40 
1x 
O= 
40 

 

LE:7
0 

 
1x 
E: 
40 

 

 
1x 
E: 
40 

 

  
1x 
E: 
10 
1x 
O= 
10 

 

LE:7
0 

 
1x 
E: 
40 

 

 
1x E: 

40 
 

Evenemente
n 

1 x LE 
1 x O 
 

LE= 
20 
O= 
10 

2 60      LE: 
20 
1x 
O= 
10 

 

  LE:2
0 
1x 
O= 
10 

 

 

               

Overleg 9 9x 
3 

3 81 3x 
3x 
3: 
27 

3x 
2x 
3: 
18 

3x 
2x 
3: 
18 

3x 
1x 

3: 9 

3x 
1x 
3: 
9 

3x 
3x 
3: 
27 

3x 
2x 
3: 
18 

3x 
2x 
3: 
18 

3x 
1x 

3: 9 

3x 1x 
3: 9 

Vakbekwaa
m  

9 9 x 
5 

1 45 3x 
5: 
15 

2x 
5:1
0 

2x 
5:1
0 

1x 
5:5 

1x 
5:
5 

3x 
10: 
30 

2x 
10:
20 

2x 
10:
20 

1x 
10:
10 

1x10:
10 

Vakbevoegd               

Totaal   11 1146 26
2 

248 258 14
4 

17
4 

29
2 

218 258 183 174 

               

     1086 1146 

               

Restant    -376 -316 -376 
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Overzicht Inzet capaciteit Gooi&Vechtstreek 

 

Gooi&Vechtstreek (4 personen) 

Inzeturen Brw: 140 uur; Ghor: 140 uur; Pol: 140 uur; Bevolkingzorg: 100 uur 
en Systeemtest: 60 uur 
 

Totaal 480 

 
Lead evaluator: LE 
Evaluator: E 
Ondersteuner: O 
 
 
FLEVOLAND     2013 2014 

               

Thema 

 Onderwe
rp 

Aantal 
Teamled

en 

Ure
n 

per 
inze

t 

Aant
al 
Inzet 
p.j. 

Total
e 

uren 

Br
w 

Gho
r 

Po
l 

Ge
m 

De
f 

Br
w 

Gho
r 

Po
l 

Ge
m 

De
f 

Totale uren     20
0 

200 20
0 

100 10
0 

20
0 

200 20
0 

200 10
0 

               

Incident               

 GRIP 1 1 x LE 
1 x O 

LE= 
20 
O= 
10 

5 150 20 40 20        

 GRIP 2> 1x LE 
3x E 
1x O 

LE= 
70 
E= 
3x 
40 
O= 
40 

1 230 40 20 40 20 40      

Oefeningen               

 Systeemt
est 

1x LE 
3x E 
1x O 

LE= 
70 
E= 
3x 
40 
O= 
40 

  40 40 20        

 GRIP 1 1x LE 
3x E 

1x O 

LE= 
70 
E= 
3x 
40 
O= 
40 

            

 GRIP 2> 1x LE 
3x E 
1x O 

LE= 
70 
E= 
3x 
40 

  20  40 40 20      
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O= 
40 

Evenementen 1x LE 
3x E 
1x O 

LE= 
70 
E= 
3x 
40 
O= 
40 

  -- -- -- -- -- 20 20 20 20  

               

Overleg 8              

Vakbekwaam  8    80 80 80 40 40      

Vakbevoegd          10 10 10 10 10 

Totaal               

               

Restant     -- -- -- -- -- 10 10 10 10 10 

 
 
 
 
 

  
 



Expertisegroep Vakbekwaamheid Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek 

  

  23
 Definitieve versie 21 mei 2014 
Definitieve versie 21 mei 2014 
 

Bijlage 5. Competenties Expertisegroep Vakbekwaamheid 
 

Inleiding 
De Expertisegroep Vakbekwaamheid heeft een uitvoerende en een adviserende taak. Het team 
organiseert activiteiten voor multidisciplinaire vakbekwaamheid en adviseert de regio hierover. 
De teamleden faciliteren een proces van cyclisch leren in de regio en adviseren daar ook over. 
Het vraagt van hen 1) een opleidingskundige visie, 2) zicht op het niveau van rampenbestrijding 
en crisisbeheersing, 3) zicht op noodzakelijke punten voor professionalisering, 4) vaardigheid in 
opleidingskundig ontwerpen, 5) vaardigheid in afstemmen met en tussen de opdrachtgevers, 
medeverantwoordelijken, gebruikers en leveranciers en 6) vaardigheid in project- en 
procesmanagement. Daarnaast onderhoudt de Expertisegroep Vakbekwaamheid 7) een netwerk 
waar noodzakelijke informatie over crisisbeheersing en rampenbestrijding gevonden kan 
worden. En tenslotte heeft de Expertisegroep Vakbekwaamheid 8) een enthousiasmerende 
functie, door klantgericht te werken en door zorg te dragen voor een goed, gevarieerd en 
activerend aanbod. 
 
Competentieprofielen teamleden Expertisegroep Vakbekwaamheid 
In de praktijk voeren teamleden over het algemeen niet slechts één taak uit, maar het geheel 
aan taken dat hoort bij hun specifieke functie in de Expertisegroep Vakbekwaamheid: manager, 
onderwijskundige of kolomvertegenwoordiger. Op de volgende pagina’s volgt de uitwerking van 
de drie competentieprofielen.  
 

COMPETENTIEPROFIEL LEIDINGGEVENDE EXPERTISEGROEP VAKBEKWAAMHEID 

Taak 1 ‘Leiden van team’ 
Taak: Het aansturen en vertegenwoordigen van de Expertisegroep Vakbekwaamheid 

(teamleider; Procesmanager Oefenen) 
Context: De regionaal manager vakbekwaamheid leidt de Expertisegroep Vakbekwaamheid. Dit 

team bestaat, naast de manager, uit een onderwijskundig beleidsmedewerker, een 
administratief ondersteuner en vertegenwoordigers vanuit de verschillende 
kolommen: politie, brandweer, gemeente en GHOR. De teamleider legt 
verantwoording af aan de Veiligheidsdirectie.  

Kwaliteiten: - Met financieel inzicht (OTO-budget beheren en verantwoorden) 
- In staat te reflecteren op het gehele OTO-proces in relatie tot leren 
- Met leidinggevende kwaliteiten 
- Met organisatorische kwaliteiten 
- Planmatig/ doelgericht  
- Tactisch: 

o in staat om te onderhandelen over te stellen prioriteiten in het 
trainen/oefenen en het daarmee beoogde leerproces 

o in staat om belangentegenstellingen te hanteren en consensus te 
bereiken 

- Vaardig in het geven van goede feedback 
- In staat tot adequate mondelinge en schriftelijke rapportage 

Kennisgebieden: - Financiën 
- Teamfunctioneren 
- Strategieën voor leiding geven 
- Organisatie van de veiligheidsregio 
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- Wet op de Veiligheidsregio 
Taak 2 ‘Ontwikkelen van beleid’ 
Taak: Naar aanleiding van multidisciplinaire trainingen en oefeningen aanbevelingen doen 

over de stand van zaken, nieuwe prioriteiten bepalen en uitwerkingen daarvan 
uitwerken in multidisciplinaire oefenjaarplannen en eventueel meerjarenplannen 

Context: Voor de ontwikkeling van multidisciplinaire trainingen en oefeningen wordt gebruikt 
gemaakt van een jaarkalender, afgeleid van het jaarbeleid. Dit is afgestemd met de 
mono disciplinaire kalenders. Ook is er afstemming over de doelen en werkvormen van 
de oefeningen met de mono-disciplines. 

Kwaliteiten: - Met overzicht over het gehele veld van rampenbestrijding/ crisisbeheersing 
- Met inzicht in de (graad van preparatie van de) betrokken instanties 
- Analytisch (in staat een risicoanalyse te maken van de regio en die te vertalen naar 

langere-termijn beleidsplannen) 
- In staat evaluaties te vertalen (naar bijgestelde plannen voor leeractiviteiten en 

jaarplannen) 
- In staat te reflecteren op het gehele OTO-proces in relatie tot leren 
- Met leidinggevende kwaliteiten  
- Met organisatorische kwaliteiten 
- Planmatig / doelgericht  
- Creatief (in staat een rijke leeromgeving te realiseren) 
- Tactisch: 

o in staat om te onderhandelen over te stellen prioriteiten in het 
opleiden/oefenen en het daarmee beoogde leerproces 

o in staat om belangentegenstellingen te hanteren en consensus te 
bereiken 

- In staat tot adequate mondelinge en schriftelijke rapportage 
Kennisgebieden: - Organisatie van de Veiligheidsregio 

- Wet op de Veiligheidsregio 
- Beleidsontwikkeling 

Taak 3 ‘Ontwikkelen van hulpmiddelen’ 
Taak: Ontwikkelen van portfoliosysteem, evaluatiesysteem, werkwijze voor het benutten 

van incidentevaluaties, competentieprofielen/kwalificatieprofielen voor 
sleutelfunctionarissen, overzicht van ontwikkelbehoefte en criteria voor en evaluatie 
van de eigen werkwijze. Het gaat om de initiële ontwikkeling, maar ook om 
tussentijdse aanpassingen. 

Context: In de regio wordt een kwaliteitsverbetering beoogd van het multidisciplinaire opleiden 
en oefenen. De directie heeft daarvoor een aantal middelen aangewezen: een 
portfoliosysteem, een evaluatiesysteem, een werkwijze voor het benutten van 
incidentevaluaties, competentieprofielen/kwalificatieprofielen voor 
sleutelfunctionarissen, een overzicht van ontwikkelbehoefte en criteria voor en 
evaluatie van de eigen werkwijze. De Expertisegroep Vakbekwaamheid zal deze 
hulpmiddelen moeten ontwikkelen op basis van de visie die de directie in het 
meerjarenplan heeft vastgelegd. Dit betekent dat de Expertisegroep Vakbekwaamheid 
de nodige kennis en kunde in huis zal moeten hebben om de middelen te ontwikkelen, 
ze te benutten, te evalueren en zo nodig aan te passen. Ook zal de Expertisegroep 
Vakbekwaamheid hierover moeten afstemmen met de mono disciplines.  

Kwaliteiten: - Met overzicht over het gehele veld van rampenbestrijding/ crisisbeheersing  
- In staat te reflecteren op het gehele OTO-proces in relatie tot leren 
- Met leidinggevende kwaliteiten  
- Met organisatorische kwaliteiten 
- Planmatig / doelgericht  
- Creatief (in staat een rijke leeromgeving te realiseren) 
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- In staat tot adequate mondelinge en schriftelijke rapportage 
Kennisgebieden: - Leerprocessen (in het bijzonder cyclisch leren) 

- Evaluatie 
Taak 4 ‘Evaluatie van beleid’ 
Taak: Het ontwikkelen van een evaluatieopzet voor beleidsevaluatie en deze uitvoeren 

(afnemen, analyseren, conclusies trekken, communiceren, borgen); hieronder valt ook 
de evaluatie van een reeks trainingen en oefeningen als basis voor beleidsadviezen 

Context: Beleidsevaluatie is een taak voor de Expertisegroep Vakbekwaamheid die het hele jaar 
door gaat: het gaat er om het beleid te monitoren, de opbrengsten van een reeks 
multidisciplinaire trainingen en oefeningen te verzamelen en op basis daarvan de 
directie te adviseren over de voortgang. 

Kwaliteiten: - Met overzicht over het gehele veld van rampenbestrijding/ crisisbeheersing 
- In staat evaluaties te vertalen (naar bijgestelde plannen voor leeractiviteiten en 

jaarplannen)  
- In staat te reflecteren op het gehele OTO-proces in relatie tot leren 
- Met organisatorische kwaliteiten  
- Planmatig / doelgericht  
- Creatief (in staat een rijke leeromgeving te realiseren) 
- In staat tot adequate mondelinge en schriftelijke rapportage 

Kennisgebieden: - Beleidsontwikkeling 
- Evaluatie 

Taak 5 ‘Adviseren over en belangen behartigen van het trainen / oefenen in de regio’ 
Taak: Als adviseur, ambassadeur en gesprekspartner zijn: 

Adviseur: naar aanleiding van de conclusies die getrokken worden bij de evaluatie van 
trainingen en oefeningen adviezen geven en interventies doen die de als follow-up van 
oefeningen bedoelde leerprocessen stimuleren en op gang houden 
Ambassadeur van multidisciplinair opleiden en oefenen: vertegenwoordigen van, 
onderbouwen van en motiveren/enthousiasmeren voor de visie en werkwijze van 
multidisciplinair opleiden en oefenen in de regio 
Gesprekspartner voor mono opleiders, leeragenten, de personeelsafdeling, 
planvormers, evaluatoren van incidenten 

Context: De Expertisegroepen Vakbekwaamheid van de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en 
Vechtstreek intensiveren de samenwerking. Daarvoor is het belangrijk dat de leden 
van de teams een gedeeld beeld hebben van (en communiceren over) waar zij voor 
staan. Het team heeft als gesprekspartners de Veiligheidsdirectie en de mono 
disciplines. 

Kwaliteiten: - Met overzicht over het gehele veld van rampenbestrijding/ crisisbeheersing  
- Met inzicht in de (graad van preparatie van de) betrokken instanties  
- Analytisch (in staat een risicoanalyse te maken van de regio en die te vertalen naar 

langere-termijn beleidsplannen)  
- In staat beleid te vertalen (naar leeractiviteiten met een passend ontwerp) 
- In staat te reflecteren op het gehele OTO-proces in relatie tot leren 
- Tactisch:  

o in staat om te onderhandelen over OTO-prioriteiten en het daarmee 
beoogde leerproces  

o in staat om belangentegenstellingen te hanteren en consensus te 
bereiken 

- Motiverend (deelnemers motiveren tot leren) 
- In staat tot adequate mondelinge en schriftelijke rapportage 

Kennisgebieden: - Communicatie 
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COMPETENTIEPROFIEL ONDERWIJSKUNDIGE EXPERTISEGROEP VAKBEKWAAMHEID 
Taak 1 ‘Onderzoeken van ontwikkelingsbehoeften’ 
Taak: De behoeften in kaart brengen van sleutelfunctionarissen, planvormers etc. en 

vertalen naar beleid en leeractiviteiten 
Context: De komende jaren worden individuele behoeften ten aanzien van multidisciplinaire 

vakbekwaamheid van sleutelfunctionarissen in kaart gebracht door middel van een 
portfoliosysteem. Dit systeem moet nog ontwikkeld worden.  

Kwaliteiten: - In staat te reflecteren op het gehele OTO-proces in relatie tot leren  
- Met organisatorische kwaliteiten  
- Planmatig / doelgericht  
- Motiverend (deelnemers motiveren tot leren) 
- In staat met deelnemers te reflecteren op hun leerprocessen 
- In staat tot adequate mondelinge en schriftelijke rapportage 

Kennisgebieden: - Leerprocessen 
- Portfoliosystemen 

Taak 2 ‘Ontwikkelen van trainingen en oefeningen’  
Taak: Trainingen en oefeningen: doelen formuleren, werkvormen kiezen, een ontwerp 

maken, een draaiboek maken en hierover communiceren 
Context: Voor de ontwikkeling van multidisciplinaire trainingen en oefeningen wordt gebruikt 

gemaakt van een jaarkalender, afgeleid van het jaarbeleid. Dit is afgestemd met de 
mono disciplinaire kalenders. Ook is er afstemming over de doelen en werkvormen van 
de oefeningen met de mono-disciplines. 

Kwaliteiten: - In staat beleid te vertalen (naar leeractiviteiten met een passend ontwerp)  
- Met leidinggevende kwaliteiten  
- Met organisatorische kwaliteiten  
- Planmatig / doelgericht 
- Creatief (in staat een rijke leeromgeving te realiseren) 
- In staat tot adequate mondelinge en schriftelijke rapportage 

Kennisgebieden: - Leerprocessen 
- Werkvormen 
- Processen van (multidisciplinaire) crisisbeheersing en rampenbestrijding 

Taak 3 ‘Ontwikkelen van hulpmiddelen’ 
Taak: Ontwikkelen van portfoliosysteem, evaluatiesysteem, werkwijze voor het benutten 

van incidentevaluaties, competentieprofielen/kwalificatieprofielen voor 
sleutelfunctionarissen, overzicht van ontwikkelbehoefte en criteria voor en evaluatie 
van de eigen werkwijze. Het gaat om de initiële ontwikkeling, maar ook om 
tussentijdse aanpassingen. 

Context: In de regio wordt een kwaliteitsverbetering beoogd van het multidisciplinaire opleiden 
en oefenen. De directie heeft daarvoor een aantal middelen aangewezen: een 
portfoliosysteem, een evaluatiesysteem, een werkwijze voor het benutten van 
incidentevaluaties, competentieprofielen/kwalificatieprofielen voor 
sleutelfunctionarissen, een overzicht van ontwikkelbehoefte en criteria voor en 
evaluatie van de eigen werkwijze. De Expertisegroep Vakbekwaamheid zal deze 
hulpmiddelen moeten ontwikkelen op basis van de visie die de directie in het 
meerjarenplan heeft vastgelegd. Dit betekent dat de Expertisegroep Vakbekwaamheid 
de nodige kennis en kunde in huis zal moeten hebben om de middelen te ontwikkelen, 
ze te benutten, te evalueren en zo nodig aan te passen. Ook zal de Expertisegroep 
Vakbekwaamheid hierover moeten afstemmen met de mono disciplines.   

Kwaliteiten: - Met overzicht over het gehele veld van rampenbestrijding/ crisisbeheersing  
- In staat te reflecteren op het gehele OTO-proces in relatie tot leren 
- Met leidinggevende kwaliteiten  
- Met organisatorische kwaliteiten 
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- Planmatig / doelgericht  
- Creatief (in staat een rijke leeromgeving te realiseren) 
- In staat tot adequate mondelinge en schriftelijke rapportage 

Kennisgebieden: - Leerprocessen (in het bijzonder cyclisch leren) 
- Evaluatie 

Taak 4 ‘Evaluatie van trainingen en oefeningen’ 
Taak: Het ontwikkelen van een evaluatieopzet voor een multidisciplinaire opleiding of 

oefening en deze uitvoeren (afnemen, analyseren, conclusies trekken, communiceren, 
borgen) 

Context: De evaluatie van een opleiding of oefening heeft een belangrijke waarde in de regio. 
De evaluatie wordt zorgvuldig ontworpen en uitgevoerd door bekwame mensen. 
Hierbij is samenwerking met mono disciplines en eventuele externen denkbaar. 

Kwaliteiten: - Met organisatorische kwaliteiten  
- Planmatig / doelgericht 
- Creatief (in staat een rijke leeromgeving te realiseren) 
- Motiverend (deelnemers motiveren tot leren) 
- In staat tot adequate mondelinge en schriftelijke rapportage 

Kennisgebieden: - Evaluatie 
- Leerprocessen 

Taak 5 ‘Adviseren over en belangen behartigen van het trainen / oefenen in de regio’ 
Taak: Als adviseur, ambassadeur en gesprekspartner zijn: 

Adviseur: naar aanleiding van de conclusies die getrokken worden bij de evaluatie van 
trainingen en oefeningen adviezen geven en interventies doen die de als follow-up van 
oefeningen bedoelde leerprocessen stimuleren en op gang houden 
Ambassadeur van multidisciplinair opleiden en oefenen: vertegenwoordigen van, 
onderbouwen van en motiveren/enthousiasmeren voor de visie en werkwijze van 
multidisciplinair opleiden en oefenen in de regio 
Gesprekspartner voor mono opleiders, leeragenten, de personeelsafdeling, 
planvormers, evaluatoren van incidenten 

Context: De Expertisegroepen Vakbekwaamheid van de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en 
Vechtstreek intensiveren de samenwerking. Daarvoor is het belangrijk dat de leden 
van de teams een gedeeld beeld hebben van (en communiceren over) waar zij voor 
staan. Het team heeft als gesprekspartners de Veiligheidsdirectie en de mono 
disciplines. 

Kwaliteiten: - Met overzicht over het gehele veld van rampenbestrijding/ crisisbeheersing  
- Met inzicht in de (graad van preparatie van de) betrokken instanties  
- Analytisch (in staat een risicoanalyse te maken van de regio en die te vertalen naar 

langere-termijn beleidsplannen)  
- In staat beleid te vertalen (naar leeractiviteiten met een passend ontwerp) 
- In staat te reflecteren op het gehele OTO-proces in relatie tot leren 
- Tactisch:  

o in staat om te onderhandelen over OTO-prioriteiten en het daarmee 
beoogde leerproces  

o in staat om belangentegenstellingen te hanteren en consensus te 
bereiken 

- Motiverend (deelnemers motiveren tot leren) 
- In staat tot adequate mondelinge en schriftelijke rapportage 

Kennisgebieden: - Communicatie 
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COMPETENTIEPROFIEL KOLOMVERTEGENWOORDIGER EXPERTISEGROEP VAKBEKWAAMHEID 
Taak 1 ‘Leiden van oefeningen’ 
Taak: Oefeningen: het begeleiden van oefeningen door instructie van de deelnemers en 

andere betrokkenen, monitoring van de voortgang van de oefening en regie van het 
tegenspel 

Context: Een of meer leden van de Expertisegroep Vakbekwaamheid leiden de multidisciplinaire 
oefeningen. 

Kwaliteiten: - Met leidinggevende kwaliteiten  
- Met organisatorische kwaliteiten 
- Planmatig / doelgericht 
- Motiverend (deelnemers motiveren tot leren) 
- Vaardig in het geven van goede feedback 
- In staat tot adequate mondelinge en schriftelijke rapportage 

Kennisgebieden: - Leerprocessen 
- Werkvormen 
- Processen van (multidisciplinaire) crisisbeheersing en rampenbestrijding 

Taak 2 ‘Onderzoeken van ontwikkelingsbehoeften’ 
Taak: De behoeften in kaart brengen van sleutelfunctionarissen, planvormers etc. en 

vertalen naar beleid en leeractiviteiten 
Context: De komende jaren worden individuele behoeften ten aanzien van multidisciplinaire 

vakbekwaamheid van sleutelfunctionarissen in kaart gebracht door middel van een 
portfoliosysteem. Dit systeem moet nog ontwikkeld worden.  

Kwaliteiten: - In staat te reflecteren op het gehele OTO-proces in relatie tot leren  
- Met organisatorische kwaliteiten  
- Planmatig / doelgericht  
- Motiverend (deelnemers motiveren tot leren) 
- In staat met deelnemers te reflecteren op hun leerprocessen 
- In staat tot adequate mondelinge en schriftelijke rapportage 

Kennisgebieden: - Leerprocessen 
- Portfoliosystemen 

Taak 3 ‘Ontwikkelen van trainingen en oefeningen’  
Taak: Trainingen en oefeningen: doelen formuleren, werkvormen kiezen, een ontwerp 

maken, een draaiboek maken en hierover communiceren 
Context: Voor de ontwikkeling van multidisciplinaire trainingen en oefeningen wordt gebruikt 

gemaakt van een jaarkalender, afgeleid van het jaarbeleid. Dit is afgestemd met de 
mono disciplinaire kalenders. Ook is er afstemming over de doelen en werkvormen van 
de oefeningen met de mono-disciplines. 

Kwaliteiten: - In staat beleid te vertalen (naar leeractiviteiten met een passend ontwerp)  
- Met leidinggevende kwaliteiten  
- Met organisatorische kwaliteiten  
- Planmatig / doelgericht 
- Creatief (in staat een rijke leeromgeving te realiseren) 
- In staat tot adequate mondelinge en schriftelijke rapportage 

Kennisgebieden: - Leerprocessen 
- Werkvormen 
- Processen van (multidisciplinaire) crisisbeheersing en rampenbestrijding 

Taak 4 ‘Waarnemen’ 
Taak: Het observeren tijdens oefeningen en het geven van feedback aan individuen tijdens 

of na afloop van oefeningen 
Context: Het observeren tijdens oefeningen en het geven van feedback aan individuen tijdens 

of na afloop van oefeningen is een taak die leden van de Expertisegroep 
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Vakbekwaamheid op zich moeten kunnen nemen. In de te ontwikkelen 
evaluatiesystematiek zullen hiervoor handreikingen moeten worden gedaan die 
eenheid van werken garanderen. 

Kwaliteiten: - In staat betrokkenen te toetsen op de kwaliteit van hun handelen  
- Motiverend (deelnemers motiveren tot leren)  
- Vaardig in het geven van goede feedback 
- In staat met deelnemers te reflecteren op hun leerprocessen 
- In staat tot adequate mondelinge en schriftelijke rapportage 

Kennisgebieden: - Competenties van de sleutelfunctionarissen 
- Waarnemen, feedback geven en reflecteren 

Taak 5 ‘Evaluatie van trainingen en oefeningen’ 
Taak: Het ontwikkelen van een evaluatieopzet voor een multidisciplinaire opleiding of 

oefening en deze uitvoeren (afnemen, analyseren, conclusies trekken, communiceren, 
borgen) 

Context: De evaluatie van een opleiding of oefening heeft een belangrijke waarde in de regio. 
De evaluatie wordt zorgvuldig ontworpen en uitgevoerd door bekwame mensen. 
Hierbij is samenwerking met mono disciplines en eventuele externen denkbaar. 

Kwaliteiten: - Met organisatorische kwaliteiten  
- Planmatig / doelgericht 
- Creatief (in staat een rijke leeromgeving te realiseren) 
- Motiverend (deelnemers motiveren tot leren) 
- In staat tot adequate mondelinge en schriftelijke rapportage 

Kennisgebieden: - Evaluatie 
- Leerprocessen 

Taak 6 ‘Adviseren over en belangen behartigen van het trainen / oefenen in de regio’ 
Taak: Als adviseur, ambassadeur en gesprekspartner zijn: 

Adviseur: naar aanleiding van de conclusies die getrokken worden bij de evaluatie van 
trainingen en oefeningen adviezen geven en interventies doen die de als follow-up van 
oefeningen bedoelde leerprocessen stimuleren en op gang houden 
Ambassadeur van multidisciplinair opleiden en oefenen: vertegenwoordigen van, 
onderbouwen van en motiveren/enthousiasmeren voor de visie en werkwijze van 
multidisciplinair opleiden en oefenen in de regio 
Gesprekspartner voor mono opleiders, leeragenten, de personeelsafdeling, 
planvormers, evaluatoren van incidenten 

Context: De Expertisegroepen Vakbekwaamheid van de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en 
Vechtstreek intensiveren de samenwerking. Daarvoor is het belangrijk dat de leden 
van de teams een gedeeld beeld hebben van (en communiceren over) waar zij voor 
staan. Het team heeft als gesprekspartners de Veiligheidsdirectie en de mono 
disciplines. 

Kwaliteiten: - Met overzicht over het gehele veld van rampenbestrijding/ crisisbeheersing  
- Met inzicht in de (graad van preparatie van de) betrokken instanties  
- Analytisch (in staat een risicoanalyse te maken van de regio en die te vertalen naar 

langere-termijn beleidsplannen)  
- In staat beleid te vertalen (naar leeractiviteiten met een passend ontwerp) 
- In staat te reflecteren op het gehele OTO-proces in relatie tot leren 
- Tactisch:  

o in staat om te onderhandelen over OTO-prioriteiten en het daarmee 
beoogde leerproces  

o in staat om belangentegenstellingen te hanteren en consensus te 
bereiken 

- Motiverend (deelnemers motiveren tot leren) 
- In staat tot adequate mondelinge en schriftelijke rapportage 



60 
Expertisegroep Vakbekwaamheid Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek 
Definitieve versie 21 mei 2014 

Kennisgebieden: - Communicatie 

 


