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Uitwerking bezuinigingsvoorstellen begroting 2012 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (1e 

begrotingswijziging 2012) 

Geachte leden van de raad, 

in deze brief gaan wij in op de uitwerking van de bezuinigingsvoorstellen voor de begroting 2012 
van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De in deze brief te behandelen punten zijn: 
1. Kern 
2. Toelichting 
3. Procedure behandeling uitwerking bezuinigingsvoorstellen begroting 2012 (1e 

begrotingswijziging 2012) 

1. Kern 
Het kader voor de bezuinigingsvoorstellen van de Veiligheidsregio wordt geschetst door de 
gemeenten Alkmaar/ Hoorn en gaat uit van een bezuiniging van 5% in 2012, 7,5% in 2013 en 
10% in 2014 ten opzichte van het jaar 2010. Daarboven dient de 0-lijn te worden gehanteerd 
zodat indexaties niet worden doorberekend naar de gemeenten. Volgens deze systematiek 
bedraagt de gemeentelijke bijdrage voor 2012 € 10,98 per inwoner, gebaseerd op de toepassing 
van de taakstelling van 5% opde begroting van€ 11,56 in 2010. 

In het dagelijks bestuur is uitgebreid gediscussieerd over de bezuinigingen als gevolg van het 
geformuleerde kader voor 2012. Feitelijkzijn ertwee uitwerkingen te onderkennen: 
1. bezuinigingsvoorstellen als gevolg van hettoepassen van de 5% bezuinigingen 
2. bezuinigingsvoorstellen als gevolg van het daar boven hanteren van de 0-lijn. 
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Gelet op de ingrijpende gevolgen, heeft het dagelijks bestuur besloten beide uitwerkingen aan de 
gemeenten voor te leggen. In de vergadering van het algemeen bestuur op 30 juni 2011 wordt 
besloten of bezuinigingen als gevolg van het hanteren van de 0-lijn in 2012 dienen te worden 
gerealiseerd of niet. 

Gelet op de onduidelijkheid over de korting op de BDUR-uitkering en de ontwikkeling van het 
gemeentefonds, wordt voorgesteld bij de begroting 2012 uitsluitend een besluit te nemen over de 
bezuinigingsmaatregelen die passen bij de 5% taakstelling. Belangrijk is daarbij te realiseren dat 
er in 2013 en 2014 mogelijk sprake is van een geregionaliseerde brandweer en dat mogelijk 
andere inhoudelijke voorstellen tot bezuiniging kunnen worden voorgesteld. Bovendien bestaat de 
kans dat nu reeds onomkeerbare besluiten worden genomen zoals bijvoorbeeld het afschaffen 
van duikteams die vanuit bezuinigingsperspectief op langere termijn niet dringend noodzakelijk 
blijken te zijn. De korting op de BDUR zou minder ingrijpend kunnen zijn dan nu verwacht en ook 
ontwikkelingen in het gemeentefonds zouden tot een ander inzicht kunnen leiden (samen trap-op, 
trap-af). De maatregelen voor 2013 en 2014 worden besproken bij het vaststellen van de 
betreffende begroting, het kader van Alkmaar/Hoorn in acht nemende. 

De bezuinigingsvoorstellen in deze brief hebben betrekking op de gemeentelijke bijdrage aan de 
Veiligheidsregio, met uitzondering van het programma ambulancezorg. Dit heeft een andere 
financieringsbron. 

2. Toelichting 

Procesgang rondom de uitwerking van bezuinigingsvoorstellen. 

De bezuinigingsvoorstellen zijn benaderd vanuit het wettelijke kader en de bestuurlijke ambitie: 
welke taken dragen het meest bij aan het verwezenlijken van de doelstellingen en welke taken 
dragen daartoe het minste bij (zie bijlage 1). De concrete voorstellen zijn langs de lijn van dit 
model volledig in kaart gebracht. Niet opgenomen zijn de voorstellen die wel leiden tot de 
verlaging van de gemeentelijke bijdrage van de gemeente, maar die uiteindelijk niet een 
verlagend effect hebben op de totale gemeentelijke begroting. Het gaat daarbij om het afstoten 
van taken naar gemeenten die om redenen van schaalvoordelen nu bij de regio zijn belegd. Te 
denken valt aan: 
• Afsluiten mantelovereenkomst voor tankautospuiten en de beoordeling tijdens het 

inkooptraject. 
o Uitvoeren van de regionaal georganiseerde brandweereenheden zoals hulpverlenings-

voertuigen en regionale duikeenheden 
o Terugbrengen van de handling en het beheer van de C2000-randapparatuur. 
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BDUR-uitkerinq van het Riik 
De te maken keuze in de bezuinigingsmaatregelen kan niet los worden gezien van de 
ontwikkelingen van de rijksbijdrage BDUR 2011 - 2015. In de decembercirculaire 2010 van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) is aangegeven dat op het BDUR budget van de 
veiligheidsregio's een doelmatigheidstaakstelling wordt toegepast van jaarlijks 1,5% vanaf 2012 
tot 6% vanaf 2015. Het is zeer waarschijnlijk dat de BDUR vanaf 2011 niet meer gemdexeerd 
wordt. Dit komt op de doelmatigheidstaakstelling. De totale structurele bezuiniging op de BDUR 
looptop tot €618.000 in 2015, zoals in het onderstaande schema is uitgewerkt. 

Doelmatigheid VenJ op de BDUR 1,5% perjaar 

Wegvallen loon-prijsontwikkeling 1,5% perjaar 

Bezuiniging VenJ op de BDUR cumulatief 

2011 2012 2013 2014 2015 
58.000 

58.000 

70.000 

70.000 

198.000 

70.000 

70.000 

338.000 

70.000 

70.000 

478.000 

70.000 

70.000 

618.000 

Er vindt echter een discussie plaats of de BDUR alleen op doelmatigheid gekort kan worden 
zonder een takendiscussie te voeren. De korting zonder indexatie van het BDUR budget loopt op 
tot 13% van de BDUR bijdrage 2011. Cumulatie van de bezuinigingen in de BDUR en op de 
gemeentelijke bijdrage heeft tot gevolg dat het maken van keuzes in de taken onvermijdelijk is. 
Het Veiligheidsberaad, de landelijke belangenbehartiger van de veiiigheidsregio's voert over dit 
onderwerp gesprekken met het ministerie. De uitkomst hiervan is nog niet bekend. 

Indexering 2009 tot en met 2012 
Bij het ontstaan van de Veiligheidsregio is afgesproken dat het bestuur van de Veiligheidsregio 
over de jaarlijkse indexering wordt geadviseerd door de gemeente Alkmaar. Een aantal jaren is 
de zogenaamde 0-lijn geadviseerd, hetgeen inhoudt dat er weiiswaar sprake is van prijsstijgingen 
en daarmee ook een prijsindexatie, maar dat dat niet mag leiden tot een hogere bijdrage aan de 
gemeenschappelijke regeling. De meerkosten als gevolg van loon- en prijsstijgingen dienen te 
worden gevonden in een grotere doelmatigheid binnen de organisatie. 

In juni 2008 is bij de bespreking van de begroting voor 2009 door het algemeen bestuur gesteld 
dat een transparante systematiek voor de prijscompensatie noodzakelijk is. Aan de gemeente 
Alkmaar is gevraagd een transparante systematiek voor prijscompensatie voor 
gemeenschappelijke regelingen te ontwerpen. De commissie Cox is daartoe aangesteld. De 
systematiek voor indexering is nog steeds niet voorgelegd aan en vastgesteld door de besturen 
van de gemeenschappelijke regelingen. 

Hetvoorstel van de gemeente Alkmaar voor de indexering 2009 was 2,55%. Hetdagelijks bestuur 
heeft aan het algemene bestuur voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage van de begroting 2009 
te indexeren met 3,79%, omdat de werkelijke kosten als gevolg van de CAO-afspraken fors boven 
het door Alkmaar voorgestelde percentage lagen. 
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Het algemeen bestuur heeft besloten (in afwachting van de rapportage commissie Cox) het door 
Alkmaar voorgestelde gemeentelijke indexatie-bedrag van 2,55% door te berekenen in de 
inwonerbijdrage en het verschil van 1,3% voor 2008 te dekken uit algemene reserve. Ook bij de 
begroting 2010 is in afwachting van het advies van de commissie Cox besloten het indexatie gat 
van 1,3% niet door te berekenen in de gemeentelijke bijdrage maar te dekken uit de algemene 
reserve. 

Door de gemeenten Alkmaar en Hoorn is de indexatie gesteld op 1,4% voor 2011 en 2% voor 
2012. Tevens is geadviseerd voor beide jaren de 0-lijn te hanteren. Voor 2011 is door het bestuur 
van de Veiligheidsregio conform besloten, bij de GGD is de prijsindexatie voor 2011 wel 
toegekend. 

Doelmatigheid 
In het voorjaar van 2010 is door Deloitte Consulting B.V de doelmatigheid van de veiligheidsregio 
organisatie onderzocht. De rapportage van het onderzoek is aangeboden in het dagelijks bestuur 
van 3 juni 2010. Het integraie rapport is opgenomen als bijlage 2 bij deze brief. Het onderzoek 
toont aan dat de interne bedrijfsvoering op orde is en dat intern tussen de afdelingen veei wordt 
samengewerkt. Hierdoor zijn efficiency- en schaalvoordelen binnen de organisatie beperkt te 
realiseren, omdat de afgelopen jaren op dit gebied al veel resultaten zijn bereikt. Op basis van de 
rapportage kan worden geconcludeerd dat een klein deel van de bezuinigingen door 
doelmatigheid is te realiseren. 

De doelmatigheidsmaatregelen in dit voorstel zijn getotaliseerd tot een bedrag, namelijk 
€ 330.000 . In 2011 € 147.000, € 133.000 in 2012 en € 50.000 in 2013, hetgeen neerkomt op 
4,4% van de gemeentelijke bijdrage prijspeil 2010. De doelmatigheid in de bedrijfsvoering is te 
behalen door het behalen van inkoopvoordelen, de salarisadministratie volledig in eigen beheer te 
verzorgen, de versobering van het aantal logistiek voertuigen, de versobering van de financiele 
administratis, de versobering van de arbozorg etcetera. 

Vaststellen van het bedrag van taakstellinq voor 2012, 2013 en 2014 
Binnen het dagelijks bestuur is uitgebreid gediscussieerd over de bezuinigingen als gevolg van 
het geformuleerde kader van 5% voor 2012 en de 4,7% bezuinigingen als gevolg van het 
uitvoeren van de 0-lijn (cumulatief percentage van 1,3% doorwerkend indexatiegat 2008, 1,4% 
reguliere indexering 2011 en 2,0% reguliere indexering 2012). In beide uitwerkingen is rekening 
gehouden met de bezuinigingen op de BDUR. 

Erzijn twee uitwerkingen te onderkennen: 
1. Toepassen van de 5% bezuinigingen. 
Het betreft hier de bezuinigingen die in de begroting van 2011 zijn verwerkt (2,7%) als gevolg van 
het hanteren van de 0-lijn. 
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Daarnaast zijn maatregelen genoemd ter hoogte van de aanvullende taakstelling van 2,3% (5% 
minus de 2,7%). Volgens deze lijn bedraagt de taakstelling voor de veiligheidsregio, onder aftrek 
van de genoemde doelmatigheidstaakstelling, een bedrag van € 173.000. Dit leidt tot een 
gemeentelijke bijdrage van € 11,53 in 2012. 

2. Toepassen van het hanteren van de 0-lijn boven de 5% bezuinigingen. 
Het betreft maatregelen die noodzakelijk zijn als gevolg van het toepassen van de 0-lijn voor 2011 
en 2012, per saldo 4,7%. Dit is een bedrag van € 356.000 bovenop de bezuinigingen van de 5%, 
en leidt tot een gemeentelijke bijdrage van € 10,98 in 2012, Dit bedrag is conform het advies van 
Hoorn/Alkmaar. 

Gelet op ingrijpende gevolgen, heeft het dagelijks bestuur besloten beide uitwerkingen eerst aan 
de gemeenten voor te leggen en daarna te besluiten in de vergadering van het algemeen bestuur 
op 30 juni 2011. Het algemeen bestuur neemt dan een besluit of de bezuinigingen als gevolg van 
de 0-lijn in 2012 dienen te worden gerealiseerd of niet. Het is van belang daarbij in ogenschouw 
te nemen dat voor de komende jaren nog ingrijpender maatregelen dienen te worden genomen, 
afhankelijk van de ontwikkeling van het gemeentefonds (trap op, trap af principe). 

Bezuiniqinasmaatregelen 5% 
De Veiligheidsregio stelt voor om de bezuiniging met de volgende bezuinigingsmaatregelen in te 
vulien: 

Gele maatregelen € 180.000 
• Terugbrengen van het aantal 

hulpverleningsvoertuigen van 
12 naar 9 € 56.000 (1e fase te 
realiseren in 2012). 

• Het aantal haakarmbak-
voertuigen terugbrengen van 
11 naar 9 €32.000. 

o Versobering van de 
monodisciplinaire evaluaties 
incidenten brandweer€ 15.000. 

Consequentie 
Momenteel is de spreiding van de 12 
hulpverleningsvoertuigen gebaseerd op een maximale 
opkomsttijd van 15 minuten overeenkomstig de oude 
normering vanuit de leidraad repressieve brandweerzorg. 
De Wet Veiligheidsregio's (Wvr) stelt geen nadere eisen 
aan de opkomsttijd van een hulpverleningsvoertuig. De 
spreiding is aan te passen zodat er een risicodifferentiatie 
in opkomsttijd van 1 5 - 3 0 minuten ontstaat. De eerste 
brandweerhulp bij verkeersongevallen blijft bij de snellere 
tankautospuit met de standaardbepakking. Een 
hulpverleningsvoertuig is ondersteunend met extra 
reddingsapparatuuren kraan. 

Langere opkomsttijd van bijv. dompelpompen en/of 
commandohaakarmbak bij grootschalig optreden. Dit kan 
een ongunstig effect hebben op de snelheid waarmee het 
incident wordt bestreden. 
Beperking van het leereffect uit incidenten en het 
verminderen van de vakbekwaamheid. 
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Versoberen monodiscipiinaire 
evaluaties incidenten en 
oefeningen GHOR € 5.000. 

Beperking van het leereffect uit incidenten en het 
verminderen van de vakbekwaamheid. 

De kadernota taak advisering 
ruimtelijk beleid en 
risicovermindering GHOR 
€ 52.000 niet realiseren. 

Ontwikkeling vanuit de GHOR op dit punt wordt niet 
ingevuld. Advisering wordt niet uitgevoerd waardoor 
specifieke geneeskundige en gezondheidskundige 
aspecten niet in beeid worden gebracht. 

De frequentie van de 
Noordwester terugbrengen van 
6 naar2 perjaar€ 15.000. 

Minder zichtbare organisatie, minder mogelijkheden om te 
communiceren naar de gemeenten en ketenpartners, 
minder mogelijkheden om de visie van de Veiligheidsregio 
uit te dragen 

Bezuiniqinqsmaatregelen hanteren 0-lijn 
Indien het besluit is om bij de bezuinigingen de 0-lijn te hanteren, dient aanvullend een bedrag 
van € 349.000 aan maatregelen te worden genomen. De voorgestelde gele maatregelen € 
75.000, iichtoranje maatregelen € 174.000 en donkeroranje maatregelen € 100.000 zijn hieronder 
benoemd. 

Gele maatregelen € 75.000 
• Terugbrengen van het aantal 

duikteams van 3 tot 2 € 75.000 

Consequentie 
Lange opkomsttijd van het duikteam, de taak is dan nog 
slechts bergend. De opkomsttijd zal verlengd worden van 
nu maximaal 30 minuten tot regiobreed maximaal 60 
minuten. 

Licht oranje maatregelen 
€ 174.000 
• Versobering OvD 

brand wee rpiketten van 8 naar 
6 piketten, gebaseerd op een 
gedifferentieerd risicoprofiel 
ten aanzien van het 
dekkingsplan € 90.000. 

• De niet verplichte delen 
rampbestrijdingsplannen 
terugbrengen tot 
scenariokaarten en /of 
checklisten € 30,000. 

• Versobering (niet beeindiging) 
van advisering complexe 
bouwplannen en 
gebruiksvergunningen € 
30.000. 

Consequenties 

Langere opkomsttijd van de operationele leiding. De 
wettelijke opkomsttijd voor een OvD is maximaal 30 
minuten voor deelname aan COPI. Door een inrichting van 
de piketgebieden op basis van risico zal de opkomsttijd van 
een OvD varieren van 15 minuten voor bijv. stedelijk gebied 
met een hoger risico tot 30 minuten voor landelijk gebied 
met een lager risico. 
Focus op operationeel gebruik van plannen. Minder of geen 
focus op bestuurlijke/politieke behoeften/gebruik. Betekent 
een zekere capaciteitswinst binnen disciplines van de 
Veiligheidsregio, waarvan het financiele effect op termijn 
pas zichtbaar kan worden. 

Vermindering van tijdsbesteding aan brandpreventieve 
beoordeling van reguliere complexe bouwplannen boven de 
afgesproken maatlat Door de ambitie voor wat betreft de 
kwaliteit van de toetsing te verlagen (een 6 ipv een 8) zal de 
diepgang en zorgvuldigheid van de brandpreventieve 
beoordeling afnemen. 
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Versobering op het vakgebied 
risicobeheersing door 
verlaging van de onder-
steuning, deskundigheids-
bevordering en consultancy bij 
gemeenten 12.000. 

Er zal geen ondersteuning worden geboden aan 
gemeentelijke medewerkers bij de plantoetsing onder het 
niveau van de afgesproken maatlat. Er is geen regionaal 
kenniscentrum aanwezig. Regionaal ondernemende 
bedrijven kunnen in diverse gemeenten worden 
geconfronteerd met verschillende eisen en niveaus. 
Er zal vanuit het regionale bureau geen uniforme vertaling 
plaatsvinden van bouwkundige wet- en regelgeving en 
Interpretatie van bijbehorende gelijkwaardigheden. Er zullen 
geen regionale modellen en handboeken worden 
ontwikkeld. Regionaal ondernemende bedrijven en/of 
overheidsinstellingen kunnen in diverse gemeenten worden 
geconfronteerd met verschillende eisen en niveaus. 

Beeindigen van hetopstellen 
van regionale beleidsmodellen 
P&P en de modelverordening 
regelgeving € 12.000. 

Donker oranje maatregelen 
€100.000 

Consequenties 

Beeindiging van de inzet van 
trainees € 100.000. 

Trainees worden ingezet voor de kleinere projecten en 
vormen een flexibele "slimme" capaciteit. Trainees kunnen 
mogelijk instromen in reguliere vacatures waardoor 
wervingskosten worden verlaagd. Projecten die nu worden 
verricht door trainees zijn bijvoorbeelri "112 Help je mee: 

agressie tegen hulpverleners" of "Implementatie, 
multidisciplinaire samenwerking op de meldkamer". 

3. Procedure behandeling uitwerking bezuinigingsvoorstellen begroting 2012 (1 6 

begrotingswijziging 2012) 
Het dagelijks bestuur heeft na raadpleging van de adviescommissies bezuinigingsvoorstellen 
ontwikkeld in vier {rood, oranje, geel en groen) kleurcategorieen. In het algemeen bestuur van 3 
februari 2011 heeft een orienterende discussie plaatsgevonden. De opmerkingen uit het 
algemeen bestuur zijn verwerkt in de voorstellen. De definitieve voorstellen zijn in het dagelijks 
bestuur van 24 maart 2011 vastgesteld en vervolgens samen met de begroting 2012 gestuurd 
naar de gemeenten. 

Ten aanzien van de procedure voor deze bezuinigingsvoorstellen hanteren wij de lijn van de 
begrotingsbehandeling. De gemeenteraden hebben gedurende twaalf weken de gelegenheid hun 
zienswijze te geven op de voorstellen. Vaststelling van de begroting dient volgens de bepalingen 
van de gemeenschappelijke regeling voor 1 juli plaats te vinden. De behandeling van de 
bezuinigingsvoorstellen vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van 30 juni 
2011. In die vergadering vindt ook de behandeling van de begroting 2012 van de veiligheidsregio 
plaats. Wij leggen de voorstellen ook voor aan de klankbordgroep financien, het 
commandantenoverleg en het regionaal overleg ambtenaren rampenbestrijding. De 
klankbordgroep becommentarieert namens de gemeenten de voorstellen. Het verslag van de 
bijeenkomst van de klankbordgroep wordt beschikbaar gesteld aan de gemeenten. 
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Gemeenten en de andere genoemde gremia kunnen nun zienswijze in de vorm van 
amendementen voorstellen op de bezuinigingsvoorstellen. Het dagelijks bestuur bundelt de 
zienswijzen en biedt deze aan het algemeen bestuur aan. Indien mogelijk ontvangt het dagelijks 
bestuur voor 1 juni 2011 de zienswijze van de gemeenten. 
Besluitvorming in de vergadering van het algemeen bestuur van 30 juni 2011 vindt plaats na 
bespreking van en stemming over de voorstellen en amendementen. 

Bij deze brief zijn twee bijlagen gevoegd. Bijlage 1 "bezuinigingsmodel en bezui-
nigingsmaatregelen beschikbaar voor 2013", en bijlage 2 Koersbepaling Veiiigheidsregio Noord-
Holland Noord, bevindingen doelmatigheidsonderzoek ter ondersteuning van koersbepaling, 
Deloitte, mei2010. 

Met vriendelijkejgroet 

Jos Stierh 
Algemeen di 
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Bijlage 1: Bezuinigingsmodel en bezuinigingsmaatregelen beschikbaar 
vanaf2013 

Bezuinigingsmodel 
Het is niet wenselijk de bezuinigen te realiseren vanuit het perspectief 'bedrijfseconomisch het 
meest eenvoudig te realiseren'. Volgens het bestuur is het belangrijk de bezuinigingsvoorstellen 
te benaderen vanuit het wettelijke kader en de bestuurlijke ambitie (bijvoorbeeld het 
multidisciplinaire oefencentrum): weike taken dragen het meest bij aan het verwezenlijken van de 
doelstellingen en welke taken dragen daartoe het minste bij. Overheveling van taken naar 
gemeenten is daarbij geen optie omdat deze voor regio als geheel geen bezuiniging opleveren. 

Vanuit dit perspectief is een eenvoudig model ontwikkeld dat helpt bij het inventariseren en 
prioriteren van bezuinigingsmaatregelen. 

Wet Veiligheidsregio's/ Radar 
Vakbekwaarnheid/ Oefenen 

Risicobeheersing/Toetsende rol 

Planvorming en evaluates 
Evenementen/ duikorganisatie 

Doelrnatigheid 
Verstevigen inkooporganisatie 

/ , 

/ / 

/ 

In de kern van het model worden de taken benoemd die het dichtst bij de missie en de 
bestuurlijke ambitie liggen. Meer naar buiten komen de taken die daartoe minder bijdragen maar 
(nog) we! bij het huidig takenpakket horen. Vervolgens wordt een ordening aangebracht in 
kleuren, van rood naar, oranje, geel en groen. Ter toelichting de volgende voorbeelden; 
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• Rood: de taken die het dichtst bij de wettelijke en kerntaken van de Veiligheidsregio dan wel 
de strategische keuzes van het algemeen bestuur horen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het 
voldoen aan de kwaliteitseisen op het gebied van de meldkamer, de RADAR-toets van de 
inspectie, het organiseren van het grootschalig optreden of het voldoen aan de eisen aan 
risicobeheersing zoals die in het kader van BRZO/BEVI worden gesteld. Ook het 
vakbekwaam maken en behouden van repressief personeel behoort hiertoe, beredeneerd 
vanuit de Arbo-wetgeving. De rode taken zijn door de professionals van de desbetreffende 
kolommen in de meest sobere vorm uitgeschreven. Waar van toepassing zijn mogelijke 
versoberingen opgenomen in de andere kleurencategorieen. 

• Oranje: Bezuinigingen in deze categorie zijn 'niet wenselijk', maar bemvloeden nog niet direct 
de wettelijke taken van de Veiligheidsregio. Het zijn veelal taken die voortvloeien uit het 
realiseren van een bestuuriijke ambitie. Een voorbeeld van oranje taken betreft de 
advies/consultancy rol naar gemeenten voor vergunningverlening en handhaving bij 
risicobeheersing. Ook de toetsende rol van gemeenteiijke brandweertaken is een taak die 
voortvloeit uit het realiseren van een bestuuriijke ambitie. Taken die de Veiligheidsregio ten 
behoeve van gemeenten uitvoert, vallen ook in deze categorie maar worden niet benoemd 
(bijvoorbeeld het regionaal organiseren van de hulpverleningsvoertuigen bij de brandweer). 

• Geel: Taken die operationeel zeer gewenst zijn, maar die niet wettelijk zijn verankerd en ook 
een lagere prioritering hebben dan de rode en oranje taken. Een voorbeeld is het maken en 
hebben van een rampbestrijdingsplan voor overstromingen, stroomuitval etc. Ook valt te 
denken aan het schriftelijk evalueren van aiie inzetten van de brandweer vanaf de kwalificatie 
'groot incident' of het organiseren van drie duikteams. 

• Groen: doelmatigheidsmaatregelen welke indirect of in beperkte mate de taakuitvoering van 
de Veiligheidsregio bei'nvloeden, Het realiseren van een doelmatige inkoop en het efficienter 
organiseren van piket- en dienstvoertuigen behoren tot deze categorie. De 2,7% 
bezuinigingsdoelstelling voor het jaar 2011 zal waar mogelijk in deze categorie moeten 
worden gerealiseerd. 

Beschikbare bezuinioinasmaatreqelen 2013 en verder 
Voor de begroting 2013 en verder zijn de volgende groene, gele, licht oranje en donker oranje 
bezuinigingsmaatregelen beschikbaar met een omvang van € 678.500; 

Groene doelmatigheidsmaatregelen 2013 € 50.000 
Doelmatigheid in de bedrijfsvoering door het behalen van inkoopvoordelen door het inrichten van 
een stevige inkooporganisatie € 50.000 
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Gele maatregelen 2014 € 56.000 Consequentie 
Terugbrengen van het aantal 
hulpverleningsvoertuigen van 
12 naar 9 € 56.000 (2e fase te 
realiseren in het jaar 2014). 

Momenteel is de spreiding van de 12 
hulpverleningsvoertuigen gebaseerd op een maximale 
opkomsttijd van 15 minuten overeenkomstig de oude 
normering vanuit de leidraad repressieve brandweerzorg. 
De Wet Veiligheidsregio's (Wvr) stelt geen nadere eisen 
aan de opkomsttijd van een hulpverleningsvoertuig. De 
spreiding is aan te passen zodat er een risicodifferentiatie 
in opkomsttijd van 1 5 - 3 0 minuten ontstaat. De eerste 
brandweerhulp bij verkeersongevallen blijft bij de snellere 
tankautospuit met de standaardbepakking. Een 
hulpverleningsvoertuig is ondersteunend met extra 
reddingsapparatuuren kraan. 

Licht oranje maatregelen 2014 
€112.000 
• Terugbrengen van het aantal 

hulpverleningsvoertuigen van 9 
naar 6 € 112.000 vanaf het jaar 
2014 

Consequenties 

Momenteel is de spreiding van de 12 
hulpverleningsvoertuigen gebaseerd op een maximale 
opkomsttijd van 15 minuten overeenkomstig de oude 
normering vanuit de leidraad repressieve brandweerzorg. 
De Wet Veiligheidsregio's (Wvr) stelt geen nadere eisen 
aan de opkomsttijd van een hulpverleningsvoertuig. De 
spreiding is aan te passen zodat er een risicodifferentiatie 
in opkomsttijd van 1 5 - 3 0 minuten ontstaat. De eerste 
brandweerhulp bij verkeersongevallen blijft bij de snellere 
tankautospuit met de standaardbepakking. Een 
hulpverleningsvoertuig is ondersteunend met extra 
reddingsapparatuuren kraan. 

Donker oranje maatregelen 2012 
€ 417.500 
• Efficiency doelstelltng toetsing 

en advisering van complexe 
bouwplannen binnen het 
project Visie Risicobeheersing 
€60.000. 

Consequenties 

De ontwikkeling en implementatie van de visie op 
risicobeheersing dient binnen het regionaal bureau 
Risicobeheersing te leiden tot een 25% efficientere toetsing 
en advisering van complexe bouwplannen en 
gebruiksvergunningen boven het niveau van de regionale 
maatlat. Dit leidt tot een vermindering van het aantal 
benodigde formatieplaatsen met een van 4 tot 3 zonder dat 
werkzaamheden worden terug gevoerd naar gemeenren. 
De ontwikkeling van de visie is gestart in maart 2011. De 
efficiency doelstelling zal als uitgangspunt binnen het 
project opgenomen dienen te worden. 
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Beeindigen van deelname aan 
voorlichtingsactiviteiten zoals 
de brandpreventieweek € 
6.000. 

Beeindigen van de toetsende 
rol voor brandweer en 
rampenbesirijding € 55.000. 

i erugbrengen van het aantal 
duikteams van 2 tot 1 € 75.000 

Laatste duikteam opheffen 
€110.000. 

Beeindigen opstellen van het 
Meso-continui'teitsplan € 4.000. 

Activiteiten rampenopvangplan 
beperken tot de wettelijke en 
noodzakeiijke taken € 2.500. 
Versobering van de geplande 
herinrichting van RBT-, ROT-
en CoPI-voorzieningen € 5.000. 
Afschaffen van de 
adviescommissies € 15.000. 

Regionale ontwikkeling en begeleiding bij het verhogen van 
zelfredzaamheid van burgers komt te vervallen en 
gemeenten (brandweer) moeten ditzeif uitvoeren. Sinds de 
regionale brandweer hier in 2008 mee is begonnen 
participeren iokaie gemeenten / brandweerkorpsen hierin; 
in 2009 werd hierdoor de landeiijke pr;js "de Gouden 
Rookmelder' gewonnen (initiatief van Nederlandse 
brandwondenstichting, Consument & Veiligheid). De 
landeiijke overheid stimuleert deze activiteiten voiop, via 
ministerie Veiligheid en Justitie (actieprogramma 
brandveiligheid) om eigen verantwoordelijkheid, 
zelfredzaamheid en burgerparticipatie te bevorderen. 
Uitbreiding van deze activiteit ligt meer voor de hand en 
wordt onderdeel van het Integraal Veiligheidsplan NHN. De 
ontwikkeling van de nieuwe regionale visie 
risicobeheersing NHN is voor een belangrijk gedeelte 
hierop gericht. 

Geen auditering regionale en gemeentelijke brandweer. 
Kwaliteitsvermindering door afwijken van gezamenlijke 
normsn. Geen inzicht of lokale zorg voldoet aan Wvr: 

uitgaand van de mogelijkheid binnen de wet een lokale 
brandweer te hebben. 
Lange opkomsttijd van het duikteam, de taak is dan nog 
slechts bergend. De opkomsttijd zal verlengd worden van 
nu maximaal 30 minuten tot regiobreed maximasl 60 
minuten. 
Uitvoering van bergingstaak alleen mogelijk door landelijk 
opererende bergingsteams van de KLPD/ DDG met een 
opkomsttijd van enkele uren. 
Binnen de Veiligheidsregio is vanuit geneeskundig 
perspectief geen totaalbeeld beschikbaar van de 
continuiteit van zorginstellingen en zorgaanbieders. Dit is 
van invloed bij incidenten die een aanzienlijke claim op de 
continu'iteit vragen (bijvoorbeeld bij een grieppandemie) 
Activiteiten beperken zich tot het toetsen van de actualiteit 
van het rampenopvangplan. Ondersteuning (advisering) 
vanuit de GHOR is geen wettelijke taak en vervalt. 

Versobering gaat ten koste van de slagvaardigheid. 

Wegvallen bestuurlijk 
Agendadrukverhoging bij 
algemeen bestuur. 

voorportaal en draagvlak. 
dagelijks bestuur en mogelijk 
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Beeindigen van aile 
communicatie-uitingen (bijv. 
Noordwester, Noorderrood, 
brochures, intranet, website 
VR, nieuwsbrieven, 
campagneondersteuning, 
voorlichtingsbrieven {zoals 
grieppandemie) etc.) € 75.000. _ 
Vertagen van de 
vergaderfrequentie van het 
dagelijks- en algemeen bestuur 
€10.000. 

Donkeroranje maatregelen 2014 
€ 43.000 

Versobering van de 
informatievoorziening van 
operationeel leidinggevende 
door het afschaffen van <ICT) 
voorzieningen zoals mobieie 
dataterminals (MDT) € 43.000. 

De zichtbaarheid van de veiligheidsregio vermindert, 
negatief effect op uitstraling. Informatieverzoeken moeten 
elders in de organisatie worden behandeld. Uiteindelijk 
ieidt dit tot grote afstand tussen gemeenten, crisispartners: 

vrijwilligers en VR organisatie. 

Besiuitvorming duurt langer, minder binding van 
bestuurders met de Veiligheidsregio. 

Consequenties 

Mobieie Data Terminals (MDT) bevatten benodigde 
informaiie van bij incidenten betrokken voertuigen, 
objecten, personen en gevaarlijke stoffen. Tevens is 
(netcentrische) informatie-Uitwisseling niet mogelijk. Het 
ontbreken van MDT vertraagd de beeidvorming en 
incidentbestrijding op alle niveaus door het ontbreken van 
een mogelijkheid om informatie te ontsluiten en te delen. 

Rode categorie 
De rode taken liggen het dichtst bij de wettelijke- en kerntaken van de Veiligheidsregio dan wel de 
strategische keuzes van het algemeen bestuur. In de rode categorie zit voor € 708.500. Vanwege 
de overzichtelijkheid in deze notitie zijn deze hier niet genoemd. 
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1. Inleiding 

Dit document dient als oplegnotitie bij de rapportage met de onderzoeksresultaten van het 
doelmatigheidsonderzoek uitgevoerd in de periode maart/mei 2010 bij de veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord (veiligheidsregio NHN). Deze notitie is een samenvatting en brengt 
samenhang aan tussen de resultaten van de drie verschillende onderzoekssporen: de Overhead 
Value Analysis (OVA), de Gripscan en het onderzoek naar schaalvoordelen. 

1.1. Achtergrond en doelstellingen 

Sinds de oprichting van de veiligheidsregio's zijn deze constant in ontwikkeling. De 
oprichting en ontwikkeling van de veiligheidsregio's en de snelheid waarmee dit plaatsvindt, 
wordt mede bepaald door de invoering van de Wet veiligheidsregio's. Daarnaast wordt de 
interdisciplinaire samenwerking binnen een veiligheidsregio mede bepaald door de 
samenstelling van de organisaties waaruit de veiligheidsregio bestaat. Samenwerking binnen 
een veiligheidsregio, tussen de Brandweer (rood), de GHOR (wit), de Ambulancedienst (wit), 
de Politie (blauw) en andere ketenpartners, roept vanuit bedrijfsvoeringsoptiek de vraag op: 
Welke wijze van organiseren het meest optimaal is en hoeveel medewerkers daarvoor 
noodzakelijk worden geacht? De veiligheidsregio NHN wil daarom, gericht op de toekomst, 
kritisch kijken naar de formatieopbouw en de doelmatigheid en doeltreffendheid van de 
organisatie in de huidige en gewenste situatie. 

Gedurende het onderzoek is aangegeven dat de resultaten van het onderzoek meegenomen 
worden binnen de structurele besparingsdoelstelling van 5%-10%. De besparingsdoelstelling 
was echter niet de scope van het doelmatigheidsonderzoek. 

Op grond van de geschetste achtergrond is de volgende opdracht geformuleerd: 

• Voer een vergelijkend kwantitatief onderzoek uit naar de huidige formatieopbouw 
van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord en vergelijk de formatieopbouw 
met de formatieopbouw van vergelijkbare organisaties, ten einde de gewenste 
formatieopbouw in kaart te brengen. Daarbij dient rekening gehouden te worden 
met de ambities van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 

• Breng in kaart wat het huidige en gewenste ontwikkelniveau is van de 
veiligheidsregio Noord-Holland Noord, en koppel dit aan de gewenste 
formatieopbouw 

• Beschrijf welke mogelijkheden schaalvergroting kan bieden voor de 
veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

Het onderzoek heeft inzicht gegeven in de 1ST en SOLL situatie van de formatieopbouw, 
gekoppeld aan het ambitieniveau van de veiligheidsregio. Daarnaast heeft het inzicht gegeven 
in een aantal mogelijkheden tot het behalen van schaalvoordeel door schaalvergroting, De 
focus van het onderzoek tot het behalen van schaalvoordeel is uiteindelijk niet alleen gericht 
op het behalen van eventuele besparingen, maar ook op de mogelijkheid tot het verbeteren 
van de kwaliteit van de dienstverlening en/of bedrijfsvoeringsniveau. 
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1.2. Leeswijzer 

De inleiding van deze rapportage van het doelmatigheidsonderzoek wordt vervolgd door een 
overall beeld van de bevindingen uit het onderzoek. Daaropvolgend vindt een verdieping van 
deze bevindingen plaats aan de hand van hoofdstuk 3 "Resultaten". In dit hoofdstuk worden 
per onderzoeksspoor de resultaten kort en bondig aan u gepresenteerd, waarbij een aparte 
paragraaf is gewijd aan productgericht denken en werken. Afsluitend is in hoofdstuk 4 'Hoe 
verder' een aantal aanbevelingen gedaan over hoe de veiligheidsregio de bevindingen van dit 
onderzoek kan oppakken en ermee aan de slag kan gaan. 
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2. Overall beeld 

De veiligheidsregio NHN bestaat uit een samenwerkingsverband tussen de ambulancedienst, 
de regionale brandweer, de GHOR en de gemeenschappelijke diensten (meldkamer 
ambulance/brand we er, veiligheidsbureau en bedrijfsvoering). De veiligheidsregio NHN 
behoort tot een van de meest ontwikkelde veiligheidsregio's van Nederland waarbij sprake is 
van interdisciplinaire samenwerking tussen de hierboven genoemde diensten. De 
veiligheidsregio heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot een van de meest veilige en 
ontwikkelde veiligheidsregio's van Nederland. 

Met dit onderzoek ligt er voor de veiligheidsregio NHN een basis om de komende tijd verder 
te onderzoeken welke activiteiten ontplooit kunnen worden en welke maatregelen getroffen 
kunnen worden om tot kostenbesparingen te komen of verbeteringen in de kwaliteit van de 
dienstverlening en/of bedrijfsvoeringsniveau. Daarnaast wil de veiligheidsregio NHN kritisch 
kijken welke formatieopbouw minimaal nodig is voor het kunnen blijven aanbieden van de 
dienstverlening zowel richting de regio en/of bedrijfsvoeringsniveau. De veiligheidsregio 
NHN streeft ernaar haar organisatie zo doelmatig mogelijk ingericht te hebben en te houden. 

De omgeving van de veiligheidsregio is volop in beweging. NHN heeft een hoge ambitie en 
behoort momenteel tot een van de meest ontwikkelde veiligheidsregio's. Dit heeft naar ons 
idee te maken met de bedrijfsmatige wind die sinds een aantal jaar door de organisatie waait 
en de sterke P&C cyclus die men hanteert, Procesmatig zijn veel zaken goed op orde gelet op 
de verschillende ISO certificeringen. Het onderhavige onderzoek ter ondersteuning van de 
koersbepaling geeft aanvullende inzichten die meegenomen kunnen worden in de lopende en 
op termijn te starten initiatieven binnen de veiligheidsregio. 

De formatieopbouw laat zien dat er geen significante afwijkingen zijn ten opzichte van de 
benchmark gegevens. De formatieopbouw van veiligheidsregio NHN is vergeleken met de 
formatie opbouw uit best-practices, andere Nederlandse veiligheidsregio's en gemeenten. 
Daar waar wel afwijkingen zijn is dit logisch te verklaren en heeft dit zeker een verband met 
de strategic die de organisatie heeft uitgestippeld. Tevens is de formatieopbouw een reden dat 
de resultaten uit de Gripscan positief zijn. 

Ten opzichte van de benchmark gegevens in de Gripscan is het ontwikkelniveau van de 
veiligheidsregio NHN hoger op zowel de 1ST (huidige) als SOLL (gewenste) situatie. Deze 
hogere score wordt mede bepaald door het feit dat de veiligheidsregio NHN de afgelopen 
jaren intensief heeft gei'nvesteerd in de optimalisatie van haar dienstverlening en 
bedrijfsvoering. De methodiek achter de Gripscan toont aan dat naar mate een organisatie 
functioneert op een hoger ontwikkelniveau, de interne bedrijfsvoering doelmatiger is gericht. 
Met de scores op de Gripscan laat de veiligheidsregio NHN zien de interne bedrijfsvoering 
doelmatig te hebben ingericht. Daarnaast laten de uitkomsten van de Gripscan en de 
interviews laat zien dat de veiligheidsregio NHN een duidelijke focus heeft om de efficientie 
en effectiviteit van de dienstverlening en bedrijfsvoering blijvend te optimaliseren. Een 
kwaliteitsimpuls die niet altijd op korte termijn tot zichtbare resultaten leidt, maar wel op de 
middellange en lange(re) termijn. 

Het onderzoek toont aan dat de interne bedrijfsvoering van de veiligheidsregio NHN op orde 
is en dat intern tussen de afdelingen veel wordt samengewerkt. Hierdoor zijn efficientie- en 
schaalvoordelen birmen de eigen organisatie beperkt te realiseren, omdat de afgelopen jaren 
op dit gebied intern al veel resultaten zijn behaald. Dit betekent dat de range of marge waar 
binnen nu nog mogelijkheden bestaan voor wat betreft het behalen van de grote(re) voordelen 
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klein is geworden. Het behalen van grotere resultaten/effecten op het gebied van efficientie-
en schaalvoordelen zal in de toekomst dan ook steeds meer gezocht moeten worden in de 
samenwerking met ketenpartners zowel binnen de regio, als interregionaal. 

Dit betekent dat het steeds moeilijker wordt om maatregelen te vinden die, zonder 
samenwerking met andere partijen binnen de keten, significant bijdragen aan doelmatigheid. 
Dit past binnen de visie en strategic van de veiligheidsregio NHN om zich tot 
netwerkorganisatie te ontwikkelen. Het zijn van een ketenorganisatie (in de Gripscan het 
ketenniveau) impliceert een zeer doelmatige organisatie. 

De huidige ontwikkelingen, als gevolg van bijvoorbeeld de brede heroverwegingen, zullen 
ook bij de veiligheidsregio NHN druk op de budgetten leggen. De impact van een eventuele 
besparingsdoelstelling is nog niet te overzien. Een besparingsdoelstelling van 5% of 10% 
procent zal, gelet op waar de veiligheidsregio NHN momenteel staat in haar ontwikkeling en 
de uitkomsten van dit onderzoek, naar ons idee al snel de richting op gaan van een 
takendiscussie. Op deze manier bestaat de meeste kans dat de opgebouwde kwaliteit van de 
dienstverlening en bedrijfsvoering stabiel blijft. 
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3. Resultaten 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de drie onderdelen (OVA, Gripscan en mogelijkheden 
tot schaalvoordelen) uiteengezet waarbij tevens een doorkijk is gemaakt naar de toekomst. 

3.1. Analyse formatie- Resultaten Overhead Value Analysis (OVA) 

3.1.1. De Overhead Value Analysis (OVA) 

Bij het uitvoeren van het vergelijkend onderzoek naar de formatieopbouw van de 
veiligheidsregio NHN is gebruik gemaakt van het model Overhead Value Analysis (OVA). 
Dit model bakent af welke (overhead)functies wel in het onderzoek worden betrokken en 
welke niet, in het kader van dit onderzoek is geen activiteitenanalyse uitgevoerd. Door een 
deel van deze methode te gebruiken is een objectief beeld ontstaan van de formatieopbouw 
van de veiligheidsregio NHN. Hierdoor kan een vergelijking gemaakt worden met de 
referentiewaarden. Deze referentiewaarden zijn verkregen door middel van samenvoeging 
van best-practices en (overhead)functies uit andere veiligheidsregio's en non-profit 
organisaties. Naast het vergelijkend onderzoek naar de formatieopbouw van de 
bedrijfsvoering is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar werkdruk bij andere afdelingen. 

De veiligheidsregio NHN heeft in 2007 kritisch gekeken haar formatieopbouw. Daarbij is de 
keuze gemaakt om stevig in te zetten op het vergoten van de doelmatigheid van de 
organisatie en kwaliteitszorg rondom dienstverlening. Deze koersbepaling heeft geresulteerd 
in een herindeling van de formatie waarbij rekening is gehouden met de span of control op de 
eigen organisatie, alsmede de taken die uitgevoerd worden voor externe stakeholders. Veel 
afdelingsmanagers hebben naast hun leidinggevende taken ook operationele taken bij 
incidenten en uitvoerende taken binnen de afdeling. De bedrijfsvoering ('de koude kant') is 
hierdoor nauw verweven met de operationele rampen- en crisisorganisatie ('de warme kant'). 

Ondanks het feit dat de brandweer binnen de veiligheidsregio NHN niet geregionaliseerd is, 
wordt er op een aantal onderdelen regionaal samengewerkt, voorbeelden hiervan zijn: 
meldkamer, duikteams, opleiding en oefenen, proactie en preventie en operationele 
voorbereiding. 

3.1.2. De Resultaten 

Uit de OVA zijn een zestal belangrijke conclusies te trekken: 
1. Geen noemenswaardige afwijkingen in de formatieopbouw conform de benchmark; 
2. Afdeling P&C komt mogelijk onder druk te staan; 
3. Aantal systeembeheerders verklaarbaar hoger dan benchmark; 
4. Proactie en Preventie komt bij aantrekken economie onder druk te staan; 
5. Druk op bureau communicatie neemt toe; 
6. Bureau techniek en facilitair mogelijk in de toekomst onder druk. 

Op de volgende pagina zijn deze conclusies nader toegelicht. 
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Formatieopbouw 
Gelet op de ambitie van de veiligheidsregio NHN kan geconcludeerd worden dat de 
formatieopbouw geen noemenswaardige afwijkingen laat zien ten opzichte van de 
referentiewaarden binnen het onderzoek. 

Het aantal medewerkers dat leidinggevende taken heeft en/of ondersteunend is aan het 
primaire proces staat in verhouding tot het aantal medewerkers binnen het primaire proces. 
Gelet op de ambitie van de veiligheidsregio NHN om te werken aan intensivering van de 
samenwerking met gemeenten en ketenpartners is het aantal leidinggevenden passend. 
Daarnaast moet de opmerking gemaakt worden dat een aantal afdelingshoofden ook 
operationele taken verrichten bij eventuele incidenten. Omdat voor dit onderzoek geen 
activiteitenanalyse c.q. werklastmeting is uitgevoerd kan geen uitspraak worden gedaan over 
de mate waarin ook de werkzaamheden efficient worden uitgevoerd. 

Afdeling P&C 
De afdeling P&C maakt onderdeel uit van de financiele functie. Het aantal medewerkers 
binnen de financiele functie laat geen noemenswaardige afwijking zien ten opzichte van de 
referentiewaarden. 

De veiligheidsregio NHN heeft de afgelopen jaren fors gei'nvesteerd in de sturing op 
prestatie-indicatoren en de invoering van een duidelijke P&C cyclus. Momenteel is de 
organisatie bezig om de P&C cyclus verder te ontwikkelen en daarmee de efficiente en 
effectiviteit van de totale organisatie te vergroten. Onderdeel van deze doorontwikkeling is 
het opnemen van de ICT kalender, de projectkalender en het inkoopbeleid in de P&C cyclus. 
De continue ontwikkeling van de P&C cyclus, daarmee samenhangende activiteiten en 
werkzaamheden zetten de afdeling P&C onder druk. De verwachting is dat deze druk in de 
toekomst zal blijven bestaan. 

Informatisering & Automatisering 
Het aantal medewerkers werkzaam binnen het vakgebied Informatisering & Automatisering 
ligt iets hoger dan de referentiewaarden. In vergelijking tot de benchmark is de 
veiligheidsregio NHN meer ICT gedreven, hetgeen ook blijkt uit het huidige 
ontwikkelniveau. De veiligheidsregio NHN heeft de doelstelling de komende periode haar 
ICT te optimaliseren en verder te uniformeren, onder andere door bijstelling van het ICT 
beleid. De ambitie hierbij is om ICT gemeenschappelijk over de afdelingen heen te 
ontwikkelen en projecten gemeenschappelijk uit te voeren. Dit zal leiden tot schaalvoordeel, 
maar niet direct tot lagere aantal medewerkers. 

Het aantal systeembeheerders dat werkzaam is binnen de veiligheidsregio is hoger dan de 
referentiewaarden. Dit is verklaarbaar doordat de veiligheidsregio NHN taken verricht voor 
de gemeenschappelijk meldkamer. Tevens wordt momenteel veel tijd en energie gei'nvesteerd 
in de optimalisatie van het ICT beleid en -toepassingen. 
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Proactie en preventie 
Bij bureau proactie en preventie is sinds 2007 een sterke stijging van de 
wettelijke adviesplicht zichtbaar. Het aantal adviesvragen in het kader van de wettelijke 
adviesplicht is in 2009 ongeveer twee en een half keer zo groot geweest als het aantal 
adviesvragen uitgevoerd voor gemeenten in 2008. Om de stijging van het aantal adviesvragen 
en gemeenten binnen de regio goed te kunnen bedienen heeft i.p.v. externe inhuur, organieke 
uitbreiding plaats gevonden in 2010. De stijging van het aantal adviesvragen zet zich naar 
verwachting, door kennisvergroting en bewustwording in gemeenten de komende jaren door. 
Als gevolg hiervan is de verwachting dat bureau proactie en preventie vanaf 2011 verder 
onder druk komt te staan, wat betekent dat continu keuzes gemaakt moeten worden die 
eigenlijk niet gewenst zijn. 

Vanaf 2009 is het bureau de adviestaken op het gebied van complexe brandpreventieve 
(nieuw)bouwplannen in staat om de vraag vanuit gemeenten te bedienen. Dit omdat het 
volume vanwege de huidige economische crisis voldoet aan de beschikbare capaciteit. 
Echter, zodra het volume weer stijgt kan het bureau proactie en preventie gemeenten ook op 
dit vlak niet meer adequaat bedienen. 

Naast de huidige taken van bureau proactie en preventie zijn er ontwikkelingen die invloed 
hebben op de taken van de veiligheidsregio NHN en daarmee op bureau proactie en 
preventie. Voorbeelden hiervan zijn de invoer van de Wet Algemene Bepaling 
Omgevingsvergunning (WABO), de Wet op de veiligheidsregio's en de ontwikkeling en 
oprichting van de Regionale Uitvoeringsdiensten. Dit betekent dat er duidelijke afspraken 
gemaakt moeten worden met ketenpartners over de belegging van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden om de kwaliteit van regionaal veiligheidsbeleid te 
waarborgen binnen de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 

Bureau communicatie 
Bureau communicatie heeft de afgelopen twee jaar veel aandacht besteed aan de 
professionalisering van haar dienstverlening aan de interne organisatie, gemeenten en andere 
ketenpartners. Het hoofd van bureau communicatie stuurt ook het directiesecretariaat aan. De 
verwachting is dat steeds intensiever een beroep wordt gedaan op bureau communicatie, 
mede omdat communicatie binnen een netwerkorganisatie nog belangrijker is. Hierdoor zal 
de druk op de afdeling toenemen. Momenteel wordt de krapte in bezetting opgevangen door 
de inzet van een stagiaire, echter dit is geen structurele oplossing. 

Bureau techniek en facilitair 
Bureau techniek en facilitair is haar werkzaamheden aan het uitbreiden en professionaliseren. 
Momenteel is zij verantwoordelijk voor het ICT beleid en het beheer van de 1CT. Daarnaast 
verzorgt het bureau het beheer en inkoop van materieel en is zij verantwoordelijk voor de 
huisvesting en het beheer daarvan. In aanvulling op hetgeen hiervoor bij Informatisering en 
Automatisering is verwoord, wordt ook veel aandacht besteed aan het optimaliseren en 
uniformeren van het inkoopproces, waarbij ook actief gezocht wordt naar 
samenwerkingsmogelijkheden met ketenpartners zowel binnen als buiten de regio. Een ander 
speerpunt is de oprichting van een servicedesk waar de organisatie terecht kan met vragen 
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rondom ICT, inkoop en beheer van materieel en huisvesting. Met de oprichting van de 
servicedesk beoogt de veiligheidsregio NHN haar efficiency en effectiviteit te vergroten. Dit 
is een voorbeeld van een 'dubbeltje' investeren, om er een 'kwartje' van de te maken. Indien 
de werkzaamheden van de afdeling techniek en facilitair intensiveren, zoals de verwachting 
naar de toekomst is, zal er sprake zijn van een onderbezetting en kan het bureau ernstig onder 
druk komen te staan. 
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3.2. Resultaten Gripscan 

3.2.1. De Gripscan 

Om een beter beeld te krijgen van het ontwikkelniveau van de veiligheidsregio en haar 
ambities is binnen dit onderzoek gebruik gemaakt van de Gripscan. De Gripscan is een 
beproefd instrument gebaseerd op het Business Maturity Model. 

Dit model berust op vijf pijlers (zie figuur 1), die ieder een aspect van de bedrijfsvoering 
vormen. Op elke pijler wordt de IST-situatie (huidig ontwikkelniveau) van de organisatie 
vastgesteld, net als de SOLL- situatie (het geambieerde/ gewenste ontwikkelniveau met een 
tijdshorizon van 2 tot 3 jaar). 

integrale 
strategic 

rudimentaire 
strategie 

strategie- & 
beleidsvorming 

control ! | intormatisenng 

cost control 
versplinterde 

informatisering 
personeels-

beheer 

SOLL 

1ST 

Figuur I. Referenliemodel BMM Veiligheidsregio's (scores zijn voorbeelden) 

Korte toelichting op de vijf pijlers: 

• Strategie - & beleidsvorming: Als onderdeel van het (toekomstige) regionale 
veiligheidsbeleid, is denken en handelen vanuit diensten essentieel. Wat levert de 
veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan haar interne en exteme klanten? 

• Organisatie en processen: Zijn procesbeschrijvingen beschikbaar en bekend en leiden 
de processen tot de beoogde producten of diensten? Hierbij is het relevant om ook de 
inputzijde van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord in ogenschouw te nemen om 
zodoende scherp te krijgen waar de koppelingen (interfaces) in de processen zitten 
met de ketenpartners. 

• Besturing & beheersing: Dit betreft de wijze waarop de organisatie is ingericht en 
beschikt over stuurinformatie. Hierbij valt te denken aan overlegstructuren, 
communicatie, span of control, kwantitatieve bemensing en daarmee samenhangende 
workload. 

• Informatietechnologie: informatietechnologie moet ondersteunend zijn aan het werk 
van de medewerkers en gedefinieerd worden vanuit de bedrijfsprocessen. Tevens is 
dit een belangrijke ontsluiter van de stuurinformatie. Informatietechnologie dient 
ondersteunend te zijn aan de het behalen van het gewenste ontwikkelniveau. 
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• Mensen: De kwaliteit van de medewerkers is van belang voor het goed kunnen 
uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden. Dit betekent dat veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord moet beschikken over het juiste aantal competente 
medewerkers die passen in de SOLL-situatie. De 1ST en SOLL situatie worden 
afgezet tegen de in de Gripscan opgenomen benchmark gegevens. In deze benchmark 
zijn scores, van de afgelopen drie jaar, van andere veiligheidsregio's en gemeenten 
opgenomen. 

In zijn algemeenheid geldt dat de hoogte van het ontwikkelniveau ook een indicatie is van de 
mate waarin een organisatie doelmatig is georganiseerd. Dit betekent dat een organisatie op 
ketenniveau (niveau 4) doelmatiger werkt dan een organisatie op systeemniveau (niveau 3). 

3.2.2. Het onderzoek 

De op het veiligheidsdomein afgestemde vragenlijst van de Gripscan is uitgezet onder 37 
respondenten binnen de veiligheidsregio NHN. In totaal hebben 32 respondenten de 
vragenlijst afgerond. Dit is een hoge respons van 86%, ruim voldoende voor een significante 
analyse. De antwoorden van de 32 respondenten bepalen de scores op de verschillende 
onderdelen van de Gripscan. 

3.2.3. De Resultaten 

De gripscan laat zien dat de veiligheidsregio NHN momenteel op systeemniveau functioneert. 
Dit betekent dat de verschillende afdelingen/ disciplines op gestructureerde wijze informatie 
met elkaar uitwisselen en op een georganiseerde manier met elkaar samenwerken. 

Niveau 4 

Keten 

Niveau 3 

Systeem 

Niveau 2 

Procas 

Niveau 1 

De pijler Informatietechnologie blijft iets 
achter bij de andere pijlers. In de 
verschillende interviews met medewerkers 
is dit beeld bevestigd; binnen de 
afdelingen wordt nog veel gewerkt met 
eigen (vaak verschillende) systemen, wel 
wordt momenteel gewerkt aan de 
verbetering van de afstemming tussen deze P\0msr 

SyStemen. TeVenS iS een OVerkoepelend Strategies OrgamsatieS BesturmgS Informatie- Mensem 
beleidsvorming processen beheersing technology (IT) cultuur 

management dashboard op basis van 
~ , . . . . , - i i i • r ^ • '•'"A -HUKJIO niveau Benchmark —*s— Huidiq niveau Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

Chckview in ontwikkelmg. De uitvoenng 
hierVan draagt bij Om de pijler Figuurl: Resultaten huidige niveau Gripscan 

Informatietechnologie meer in balans te 
brengen met de andere pijlers. 

Wanneer de veiligheidsregio NHN wordt vergeleken met de benchmark mag geconcludeerd 
worden dat de interne bedrijfsvoering goed op orde is. Waar de benchmark functioneert op 
procesniveau, functioneert de veiligheidsregio NHN op systeemniveau. De interne 
samenwerking en afstemming tussen de verschillende disciplines is daarmee beter 
georganiseerd. 
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De veiligheidsregio NHN heeft de ambitie 
om door te groeien naar het ketenniveau 
(dit niveau wordt ook het netwerkniveau 
genoemd). Hiermee stelt zij zichzelf tot 
doel om een netwerkorganisatie te zijn. 
Dit betekent dat er naast het verder op 
order brengen van de interne afstemming 
de komende jaren gemvesteerd moet 
worden in de afstemming met 

0 Strategie-S OrgamsatieS BestunngS Informatie- Men sen 8 
ketenpartnerS. De ambitie Hgt 1 beteidsvorming processen beheersing technology (IT, cultuur 
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is, Uitgaande Van de groei en Ontwikkeling Figuur 2: Resuttaten gewenste (geambieerde) niveau Gripscan 

in de afgelopen jaren, realistisch om deze 
ambitie in 2 tot 4 jaar te realiseren. 

3.2.4. Conclusie 

De veiligheidsregio NHN laat zien de interne bedrijfsvoering goed op orde te hebben. Ten 
opzichte van de benchmark zit zij op een hoger ontwikkelniveau, vooral ingegeven door de 
interne efficientere en doelmatigere samenwerking. De veiligheidsregio NHN is daarmee 
gemiddeld beter ontwikkeld dan de in de benchmark opgenomen organisaties. Gelet op de 
ontwikkelingen in de afgelopen jaren, is het belangrijk om het systeemniveau te borgen om 
vervolgens te kunnen doorgroeien naar het netwerkniveau. 

Met het realistische ambitieniveau is de veiligheidsregio NHN goed op weg om de komende 
jaren door te groeien tot een netwerkorganisatie die in de regio nauw samenwerkt met 
partners om te zorgen dat de veiligheidsregio NHN in 2015 een van de veiligste regio's in 
Nederland is. Actuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld de brede heroverwegingen, maakt dat de 
veiligheidsregio zichzelf de vraag moet stellen: Willen en kunnen wij ons op voortvarende 
wijze blijven doorontwikkelen, zoals de afgelopen jaren, of gaan wij in de huidige situatie 
ons groeipad naar het ambitieniveau temporiseren? Geadviseerd wordt om de huidige interne 
samenwerking op systeemniveau te borgen met een focus op de pijler lnformatietechnologie, 
om vervolgens door de groeien naar het ketenniveau. Het ketenniveau impliceert een zeer 
doelmatige organisatie. Onze inschatting is dat, mede gelet op hetgeen onder 3.2.3 is 
verwoord, dat 2 tot 4 jaar realistisch is. Dit is overigens mede afhankelijk van de mate waarin 
de ketenpartners mee kunnen gaan in de ontwikkeling. 

3.3. Schaalvoordelen 

De Gripscan laat zien dat de interne bedrijfsvoering op orde is en dat intern tussen de 
afdelingen veel wordt samengewerkt. Hierdoor zijn efficientie- en schaalvoordelen binnen de 
eigen organisatie beperkt, simpelweg omdat de afgelopen jaren op dit gebied al intern veel 
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resultaten zijn behaald. Dit betekent dat de range of marge waarbinnen nu nog mogelijkheden 
bestaan voor wat betreft het behalen van de grote(re) voordelen klein is geworden. 

Het behalen van grotere resultaten/effecten op het gebied van efficientie- en schaalvoordelen 
zal in de toekomst dan ook steeds meer gezocht moeten worden in de samenwerking met 
ketenpartners zowel binnen de regio, als interregional. Dit past binnen de visie en strategic 
van de veiligheidsregio NHN. De regionale en interregional schaalvoordelen zijn moeilijker 
te beheersen. Hier zal eerst een goede relatie opgebouwd moeten worden met de betreffende 
ketenpartners. Vervolgens kan gewerkt worden aan maatregelen om schaalvoordelen te 
behalen. Het verwachte resultaat zal daarom pas later zichtbaar zijn. 

Binnen de inventarisatie van mogelijke schaalvoordelen is onderscheidt gemaakt tussen 
schaalvoordelen op intern niveau, regionaal niveau en interregionaal niveau. Voor deze 
indeling is gekozen omdat interne schaal- en efficientievoordelen veelal op korte termijn te 
realiseren zijn en leveren daarmee relatief snel resultaat op (quick wins). Deze maatregelen 
hebben alleen impact op de eigen organisatie en zijn daarmee beter beheersbaar. 

Naast de schaalvoordelen zijn gedurende het onderzoek efficientievoordelen naar voren 
gekomen die niet direct te herleiden zijn naar schaalvoordelen. De efficientievoordelen zijn 
ook in dit hoofdstuk meegenomen. De diepgang van dit onderzoek heeft niet tot doel gehad 
om op beide componenten tot een limitatieve opsomming te komen. 

3.3.1. Interne schaalvoordelen en efficientievoordelen 

De interne schaalvoordelen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen zijn: 

Integreren van opleiding en oefening (quick win) 
Binnen de veiligheidsregio NHN zijn verschillende afdelingen die zich bezig houden 
met opleiding en oefening van personeel en ketenpartners. Opleidingsplannen worden 
reeds op elkaar afgestemd binnen de veiligheidsregio NHN. De afdelingen focussen 
zich weliswaar op verschillende disciplines, echter door verdere samenwerking tussen 
de afdelingen zijn schaalvoordelen te behalen. Naast specifieke opleidingen voor de 
kolommen kan door samenwerking en een gedeelde visie op opleiden een focus 
gecreeerd op het multidisciplinair oefenen. Daarbij moet rekening gehouden worden 
met de herkenbaarheid van de verschillende kolommen, elke kolom heeft zijn eigen 
unieke opleidingsbehoeften. Het schaalvoordeel dat hierbij behaald kan worden is 
daarom vooral gericht op het verbeteren van het multidisciplinair oefenen en daarmee 
de kwaliteit van dienstverlening. Daarnaast kan bezien worden of een andere 
aansturing van de ketenbrede opleidingsbehoefte zinvol is waarbij de voor de 
kolommen specifieke opleiding hierop afgestemd wordt Het coordinatiemechanisme 
wordt daarmee verkleind en de kans op doublures in de ketenbrede opleiding wordt 
beperkt. Dit aspect kan een quick win zijn. 
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Centraliseren van de inkoop (quick win) 
De veiligheidsregio NHN is momenteel bezig met het uniformeren van de 
inkoopprocessen binnen de verschillende kolommen naar een centraal niveau de 
veiligheidsregio NHN streeft daarbij naar het behalen van een hogere efficiency. 
Daarbij worden reeds lopende contracten opnieuw beoordeeld om eventueel kosten te 
kunnen besparen. In de toekomst zal de inkoop centraal georganiseerd gaan worden, 
waardoor integraal ingekocht kan worden en daarmee mogelijk kostenbesparingen 
gerealiseerd kunnen worden. Bij een adequate inheriting van de inkoopfunctie is naast 
de directe besparing in euro's ook een efficientie voordeel te verwachten omdat 
minder medewerkers zich met inkoop hoeven bezig te houden. 

Gemeenschappelijk ontwikkelen van ICT 
Momenteel wordt door de verschillende afdelingen binnen de veiligheidsregio nog 
gebruik gemaakt van eigen/ verschillende ICT systemen en applicaties. ICT projecten 
worden veelal per afdeling georganiseerd, waar mogelijk worden ICT projecten in 
samenhang uitgevoerd. Door het ICT beleid te uniformeren, zoveel mogelijk 
organisatiebreed bepalen van de norm en het beheer te centraliseren binnen de 
afdeling Techniek & Facilitair kunnen in de toekomst kostenbesparingen gerealiseerd 
worden. Een uniform ICT beleid en het afstemmen van ICT systemen en applicaties 
tussen de verschillende afdelingen kan tevens bijdragen aan het vergroten van de 
efficientie van de bedrijfsvoering. Daarnaast bevordert en vereenvoudigt dit tevens de 
informatie-uitwisseling tussen de afdelingen en maakt verantwoorden over resultaten 
(KPI's) en het aansturen van (een deel van de) organisatie eenvoudiger. Momenteel 
lopen diverse initiatieven binnen de veiligheidsregio NHN met als doel het verbeteren 
van de informatie uitwisseling en -voorziening. 

• Effectiever en efficienter inrichten van ondersteunende werkzaamheden (quick 
win) 
Het is naar ons inzicht mogelijk om verschillende ondersteunende werkzaamheden 
binnen de veiligheidsregio effectiever en efficienter te organiseren. Ondersteunende 
werkzaamheden, zoals planning locaties, beheer autopool en ontvangst gasten en 
goederen zijn nu vaak belegd bij de afdeling Techniek & Facilitair en/of het 
secretariaat. Deze werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld uitbesteed worden aan een 
extern facilitair bedrijf of aan de receptie. De besparingen die hiermee gerealiseerd 
kunnen worden zullen marginaal zijn. Dit sluit aan bij het beeld dat efficientie- en 
schaalvoordelen binnen de eigen organisatie beperkt zijn. 

Daarnaast zijn de volgende mogelijke efficientievoordelen voor de interne organisatie 
gei'dentificeerd: 

• Werklastmeeting / tijdschrijven 
Een aantal afdelingen binnen de veiligheidsregio NHN registreert zijn uren 
momenteel in een urenregistratiesysteem. Er wordt echter geen gebruik gemaakt van 
een uniform urenregistratiesysteem. Hierdoor is het niet mogelijk een duidelijk beeld 
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te krijgen van de werklast van de organisatie. Met een periodieke werklastmeeting 
krijgt de veiligheidsregio meer inzicht in de tijdsbesteding naar activiteiten van 
individuen en afdelingen. Daarmee wordt inzichtelijk welke individuen en afdelingen 
onder druk staan en waar de druk minder aanwezig is. Daardoor kan actief met de 
inzet van medewerkers 'geschoven' worden en onderbouwd antwoord worden 
gegeven op de vragen: Doen we de goede dingen? en Doen we de dingen goed? Door 
de inzichtelijkheid in wie welke activiteiten uitvoert kan eventueel een heroverweging 
gemaakt worden over de taakverdeling. Ook zou integraal mogelijk tijdschrijven een 
optie zijn, echter dit vergt aanzienlijk meer van de organisatie waarbij de vraag is of 
dit veel toegevoegde waarde heeft op dit moment. 

Onderzoeken 'kurk-uren' (wachturen) 
Het onderzoeken van de zogenaamde 'kurk-uren' (de wachturen) bij bijvoorbeeld de 
ambulancedienst is een reele mogelijkheid om na te gaan of deze uren op een andere 
manier ingezet kunnen worden. 

Verminderen inhuur van externe krachten en adviseurs (quick win) 
Beoordeel of binnen de lopende initiatieven om de inhuur van externen en adviseurs 
te verminderen het beleid nog strakker in te zetten. Het verleggen van de 
beslissingsbevoegdheid naar een hoger (of hoogste echelon) zorgt dat uitsluitend de 
strikt noodzakelijke externe inhuur plaatsvindt. Door bij elke inhuur af te vragen of 
eigen medewerkers het werk kunnen opvangen, vergroot de effectieve 
bezettingsgraad, dwingt tot focus op de echt belangrijke zaken en taken en leidt 
daardoor ook tot efficienter werken. 

Het voeren van een actief HR beleid en een leeftijdsbewust personeelsbeleid 
Uit de interviews is gebleken dat in het verleden de formatieopbouw niet optimaal is 
geweest omdat niet altijd de juiste persoon op de juiste plek heeft gezeten. Hierdoor 
bestaat de kans dat medewerkers de uitdaging in hun werk zijn gaan missen. Door een 
actief HR beleid (begeleiding, loopbaangesprekken, opleiding etc.) en een 
leeftijdsbewust personeelsbeleid kan dit in de toekomst worden verbeterd. Wij 
adviseren om hierin zeker aandacht te geven aan de 'parels' die veelal na enkele jaren 
een organisatie weer verlaten. Het enthousiasme en gedrevenheid van deze categorie 
medewerkers zorgt dat in korte tijd zaken gerealiseerd worden, die vervolgens door de 
bestaande lijnorganisatie bestendigd worden. In de begroting voor 2011 zijn reeds 
financiele maatregelen opgenomen, daarnaast lopen er reeds een aantal initiatieven op 
voor het voeren van actief HR beleid en leeftijdsbewust personeelsbeleid. 

Actief inzetten van stagiairs en trainees (quick win) 
Door het actief inzetten van stagiairs en/of trainees kunnen afdeling die onder druk 
staan een beroep doen op extra inzet. Daarnaast kan deze maatregel zorgen voor een 
nieuwe instroom van jonge opgeleide medewerkers. Het geeft eigen medewerkers de 
ruimte om meer te focussen op andere taken, hetgeen leidt tot een efficientere 
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tijdsbesteding. Binnen de veiligheidsregio NHN werken reeds twee trainees en zes 
stagi aires. 

• Kritische kijk naar effectiviteit en noodzaak van communicatie (quick win) 
Beoordeel de effectiviteit en noodzaak van communicatie ten opzichte van de 
hoeveelheid communicatie uitingen en het bereiken van de doelgroep; primair de 
klanten van de organisatie. Daarbij kan gedacht worden aan samenwerking random 
communicatie uitingen met bijvoorbeeld GDD en politie. 
De verdere versterking van de relaties met gemeenten, bijvoorbeeld in het kader van 
opleidingen, vergt mogelijk een investering in tijd die zich terugbetaald in vergroting 
van de bezettingsgraad, effectiviteit en kwaliteit van de opleiding(en). Speciale 
aandacht wordt gevraagd voor de zogenoemde 'no-show' bij opleidingen en 
trainingen. 

Verbeteren sturing op prestatie-indicatoren. 
Binnen de veiligheidsregio NHN wordt op dit moment voornamelijk gestuurd op 
financiele en beleidsmatige indicatoren en op lopende projecten, maar dat nog niet 
alle management informatie SMART is gemaakt. Door deze zaken SMART te maken 
kan er beter gestuurd worden op voortgang en resultaat. De veiligheidsregio NHN is 
reeds gestart met de implementatie van Clickview. Dit systeem maakt het mogelijk 
om managementinformatie. 

3.3.2. Regionale schaalvoordelen en interregionaie schaalvoordelen 

De regionale schaalvoordelen welke uit het onderzoek naar voren zijn gekomen zijn: 

Regionalisering Brandweer 
Tot nu toe is bewust gekozen om de brandweer niet te regionaliseren. Samenwerking 
tussen de verschillende korpsen vindt al wel plaats op bedrijfsvoeringniveau. 
Mogelijkheden tot verdere schaalvoordelen binnen deze samenwerking zijn gericht op 
de centrale inkoop van o.a. materieel. Daarnaast kan de samenwerking gei'ntensiveerd 
worden binnen de regionale training en opleiding. Beide maatregelen leiden tevens tot 
uniformiteit van de brandweerzorg in de regio. 

Ontwikkelen van gemeenschappelijk huisvestingsbeleid 
Het gemeenschappelijk ontwikkelen van het huisvestingsbeleid kan o.a. leiden tot een 
gemeenschappelijke locatie, welke vervolgens kan bijdragen aan een verdere 
vergroting van de synergie tussen de hulpverleningsdiensten. Samenvoeging van 
locaties genereert meestal ook een positief effect op de huisvestingskosten. Een 
haalbaarheidsstudie naar dit beleid wordt momenteel uitgevoerd. 

Samenwerking op gebied van inkoopbeleid 
Een verdere samenwerking op het gebied van inkoop met ketenpartners, zoals politie 
en waterschappen, kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen. De zogenoemde 
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buying power neemt toe en de kans op maverick buying neemt af. Maverick buying 
is het doen van inkopen buiten bestaande inkoopafspraken om (zoals 
mantelovereenkomsten). Hierbij kan gedacht worden aan een centrale inkoop van 
voertuigen, materieel en dienstverlening zoals service- en beheerscontracten. Met 
behulp van een spend-analysis (analyse van de uitgaven) wordt inzichtelijk gemaakt 
waar en bij welke leveranciers hoeveel geld wordt uitgegeven om vervolgens te 
bepalen welke partijen het best de toekomstige leveranciers (kunnen) blijven. 

Samenwerking met de GGD. 
Een samenwerking met de GGD leidt tot een verdere ontwikkeling van de 
veiligheidsregio NHN. Specifiek de samenwerking met de GGD afdeling die 
verantwoordelijk is voor de bestrijding van epidemieen en pandemieen zal bijdragen 
aan het versterken van een integraal regionaal veiligheidsbeleid. Naast de 
samenwerking op beleidsniveau kan ook samenwerking gerealiseerd worden op 
bedrijfsvoeringonderdelen zoals de afdelingen communicatie, ICT, Financien, HR en 
Inkoop. Indien de mogelijkheden hiertoe zich op enig moment voordoen adviseren wij 
een businesscase op te stellen die inzichtelijk maakt wat de effecten en voor- en 
nadelen zijn op het gebied van kosten maar ook de kwaliteit van dienstverlening. 

Uitbreiding samenwerking met Connexxion 
De samenwerking van de ambulancedienst met Connexxion kan naar een hoger 
niveau gebracht worden door een intensivering van de samenwerking op het gebied 
van inkoop, opleiding en oefening en beheer van materieel. Daarbij kan bijvoorbeeld 
begonnen worden met het herzien van lopende contracten met leveranciers die de 
verschillende contractpartners momenteel hebben. Neem hierbij wel in ogenschouw 
de interne ontwikkelingen op het gebied van het optimaliseren van de inkoopfunctie. 
Reeds zijn een groot aantal contracten herzien. Door het herzien van een aantal 
bestaande contracten is al een aantal kostenbesparingen gerealiseerd. 

Regionaal trainings- en opleidingscentrum. 
Het beschikken over een regionaal trainings- en opleidingscentrum biedt, onverlet de 
daarmee samenhangende investering, veel mogelijkheden om de trainings- en 
opleidingskwaliteit te vergroten. Bijvoorbeeld door een verdere onderlinge 
afstemming van de verschillende trainingen. Wij adviseren om de bestaande ideeen 
hieromtrent nader uit te werken. 

Daarnaast zijn de volgende interregionale schaalvoordelen voor de veiligheidsregio 
geidentificeerd: 

Samenwerking op gebied van opleiding en training 
Een mogelijkheid op dit gebied is het aanbieden van opleiding en training in 
samenwerking met andere veiligheidsregio's. Op deze manier kan de veiligheidsregio 
gebruik maken van bestaande trainingscentra en de kosten hiervoor delen met andere 
regio's. Daarnaast worden kennis en expertise op een actieve wijze met elkaar 
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gedeeld wat een kwalitatieve bijdrage kan leveren aan de regionale rampen- en 
crisisorganisatie. 

Opschalen regionale schaalvoordelen 
Een aantal van de schaalvoordelen die op regionaal niveau behaald kunnen worden 
zijn ook van toepassing op interregionaal niveau. Hierbij kan gedacht worden aan 
samenwerking op het gebied van inkoop, ICT en eventueel huisvestingsbeleid. 
Daarnaast heeft demissionair minister Guusje ter Horst voorgesteld een landelijke 
meldkamer in te richten. Het inrichten van een landelijke meldkamer kan meer 
kwaliteit in de hulpverlening, tegen lagere kosten met zich meebrengen. 

Wij adviseren de hierboven genoemde efficientie- en schaalvoordelen mee te nemen in het 
onderzoek naar kostenbesparingen dat momenteel door de veiligheidsregio wordt uitgevoerd. 
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3.4. Functioned doen en productgericht denken 

De veiligheidsregio NHN wil groeien naar een netwerkorganisatie. Dit betekent dat de 
producten en diensten van de veiligheidsregio tot stand komen in een gecoordineerd 
samenspel met ketenpartners. Hierdoor wordt de burger of het bedrijf (klanten) optimaal 
bediend. Voor de veiligheidsregio betekent dit dat de processen rondom de producten en 
diensten intern nauwgezet op elkaar zijn afgestemd en daar waar nodig ook met de externe 
ketenpartners. Mogelijke producten in dit verband zijn inspecties en het doen van oefeningen. 
De verschillende kolommen/disciplines werken waar nodig samen en kijken over de grenzen 
van hun afdeling heen. Dit betekent een essentiele verandering: het productgericht denken en 
werken. 

Eindproduct 1 
Eigen producten 

l _ _ I 

Eindproduct 2 
Bijv, op gebied van 
inspectie 

Eindproduct3 

Figuur 3: Productgericht werken 

In het bovenstaande figuur is schematisch weergegeven hoe productgericht denken en werken 
binnen de veiligheidsregio functioneert. 

Om productgericht werken te laten slagen, zijn goed ingericht coordinatiemechanismen 
(overlegstructuren) van groot belang. Dit houdt in dat over de functionele inrichting van 
afdelingen heen een keten van samenwerking rondom een eindproduct (of gelijksoortige 
eindproducten) wordt georganiseerd. Samenwerking wordt georganiseerd rondom de 
totstandkoming van een eindproduct, waarbij alle afdelingen zijn betrokken die 
deelproducten opleveren. Hierbij coordineert een persoon de totstandkoming van een 
eindproduct. Dit zorgt ervoor dat de overdrachtsmomenten in de keten worden gemanaged, 
ketenbreed wordt gedacht en dat de communicatie tussen de afdelingen en/of teams wordt 
bevorderd. 
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Wanneer coordinatiemechanismen goed zijn ingericht ligt de nadruk binnen de 
veiligheidsregio op overleg over de afdeling(en) heen, in plaats van overleg binnen de 
(functionele) afdehng. Hierbij staan bij de uitvoering van de werkzaamheden de 
(eind)producten centraal. Naast het inrichten van coordinatiemechanismen is belangrijk het 
eenduidig in kaart brengen van processen en de bijbehorende overdrachtsmomenten (ook wel 
koppelmomenten of interfaces genoemd). Ander belangrijk punt is het aansluiten van de 
gevraagde competenties van medewerkers op de activiteiten/taken die zij uitvoeren. 

Productgericht werken kan de veiligheidsregio NHN verder brengen in de ontwikkeling naar 
een netwerkorganisatie. Het is daarom interessant te onderzoeken hoe de invoering van 
productgericht werken bijdraagt aan doelrealisatie binnen de visie en ambitie van de 
organisatie. 

4. Hoe verder? 

Met dit onderzoek ligt er voor de veiligheidsregio NHN een basis om de komende tijd verder 
te onderzoeken welke activiteiten ontplooit kunnen worden en welke maatregelen getroffen 
kunnen worden om tot kostenbesparingen te komen en/of verbeteringen in de kwaliteit van de 
dienstverlening te realiseren. 

Sommige voorstellen vergen een investering om de kwaliteit en doelmatigheid van de 
dienstverlening en bedrijfsvoering te vergroten (met een dubbeltje een kwartje maken) en 
sommige voorstellen hebben tot doel om van een kwartje een dubbeltje te maken. 

Het is in eerste instantie aan de directie van de veiligheidregio om de voorstellen in 
samenhang met lopende initiatieven te beschouwen en op grond daarvan een marsroute te 
bepalen voor de komende jaren. Wij adviseren om gedurende het tweede kwartaal van dit jaar 
de haalbaarheid en verwachte resultaten te inventariseren van de schaal- en 
efficientievoordelen, daar waar nodig in samenspraak met de ketenpartners. Vervolgens kan 
in het derde kwartaal gestart worden met het realiseren om zodoende al dit jaar de eerste 
resultaten te behalen. 

Met behulp van de marsroute kan beheerst de verdere ontwikkeling van de veiligheidsregio 
NHN worden vormgegeven waarbij tussentijdse herijking van de marsroute gewenst is om 
zodoende ook te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht. 
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