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Aanbieding rapport tussenevaluatie crisisorganisatie COVID-19

Beste heer Out,

Het Directeurenoverleg Veiligheid (DOV) heeft in het voorjaar opdracht gegeven tot de uitvoering van een
tussenevaluatie van de crisisorganisatie rondom COVID-19. Het resultaat van deze tussenevaluatie bied ik
u hierbij namens het DOV aan.

Opzet van de tussenevaluatie
Voor deze tussenevaluatie zijn 44 functionarissen geïnterviewd met een rol in de crisisorganisatie. Het gaat
om leden van het RBT, RCT, ROT, de staf OL en de stafsecties. Er is onderzocht hoe betrokkenen in de
crisisorganisatie de voorbereiding, opschaling, organisatie en samenwerking hebben ervaren. De
uitkomsten van deze tussenevaluatie bieden een kans te leren en is input voor de doorontwikkeling van de
crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Drenthe.
Doorontwikkeling crisisbeheersing
Het DOV onderkent dat niet alle partners even veel aandacht krijgen in deze evaluatie, de scope van het
onderzoek en de aanpak van de crisis legitimeren dat. De diverse inzichten en leerpunten zullen worden
gebruikt om vanuit het DOV de crisisbeheersing en de crisisorganisatie verder te ontwikkelen. Dat gebeurt
in samenhang met evaluaties van bijvoorbeeld de maatschappelijke crisis bij camping Anloo. We nemen
daarbij tevens de ontwikkelingen in de individuele organisaties die het DOV vertegenwoordigt mee. Dit om
met afgewogen voostellen te komen richting het Algemeen Bestuur VRD.

Bestuurlijke bespreekpunten
Vanuit het DOV faciliteer ik graag het bestuurlijk gesprek over de uitkomsten van de tussenevaluatie en de
accenten die het algemeen bestuur hierin wil aanbrengen.

Tot slot
Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Ik zie uw reactie omtrent het faciliteren van
een bestuurlijk gesprek graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Fred Heerink
Voorzitter Directeurenoverleg Veiligheid
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