Algemeen
Risicoprofiel
Wat, welke kaders
zetten we in?

Top 4
1. Overstromingen
2. Uitval ICT
3. Uitval
energievoorzieningen
4. Thuiswonende
Verminderd
Zelfredzamen

Lokale input betreft
risico’s en beleid.
Geïnventariseerd tijdens
eerdere bijeenkomsten, én
nog aan te geven door de
gemeenteraden.

Lokale input

Generieke processen die in zijn
algemeenheid gelden om risico’s
te beperken uit het risicoprofiel:






Risico- en crisiscommunicatie
Informatievoorziening (netcentrisch
werken)
Vergroten zelforganiserend
vermogen
Burgerparticipatie
Evacuatie

5
Overstromingen
(Rivieren en Regionale Wateren)
Catastrofaal
Uitval Energievoorzieningen

4

Pandemie

Uitval ICT
Zeer Ernstig

Thuiswonende
Verminderd Zelfredzamen

3

Zoönosen

Incident Waterrecreatie
en Pleziervaart

Ernstig





Incident
Wegverkeer
Incident Brandbare/
Explosieve stof

Aanzienlijk

Water en evacuatie
Continuïteit van de samenleving
Versterking risico- en
crisisbeheersing bij
stralingsincidenten
Kwaliteit en vergelijkbaarheid
Versterking bevolkingszorg
Bovenregionale operationele
besluitvorming

Incident Grootschalige
Evenementen

Uitval
Drinkwatervoorzieningen

2





 Gerichte inzet van mensen en
middelen vanuit verschillende rollen
 Prioritering in activiteiten door
middel van actuele risicoprofielen en inschattingen
 Inzet op versterken van het
netwerk en het maken van werk/samenwerkingsafspraken binnen de
VNOG en met partners.

Incident Treinverkeer
Incident Giftige Stof

Landelijke
doelstellingen/strategische
agenda

Risicogericht

Natuurbrand

Extreem Weer

Brand in oude
Binnenstad
Ingrijpende
Gebeurtenis

1
Incident overig vervoer en
gebruik B-objecten nucleaire
materialen
Beperkt
0
Zeer
onwaarschijnlijk

1

onwaarschijnlijk

2

mogelijk

3

Structureel opgenomen in VNOG

Risicoprofiel
In dit risicoprofiel zijn de mogelijke
risico’s in het gebied van VNOG
opgenomen. Het risicoprofiel van de
regio vormt de basis van de
organisatie. Deze risico’s worden
ingegeven door landelijke
ontwikkelingen, lokale signalen en de
partners waar wij mee samenwerken.







waarschijnlijk

4

Zeer
waarschijnlijk

waarschijnlijkheid

Informatiegestuurde
crisisbeheersing
De juiste informatie, in de juiste
vorm, op het juiste moment op de
juiste plaats hebben.
Inrichten van een netwerkcentrum
Aansluiting partners op het
netcentrisch systeem
Implementatie van netcentrisch
werken in multidisciplinaire
trainingen

5

Zelforganiserend vermogen





Voor de geprioriteerde risico’s
werken we aan de generieke
processen: vergroten zelf
organiserend vermogen,
burgerparticipatie, evacuatie,
risico- en crisiscommunicatie.
We bieden een platformfunctie
aan crisispartners
We ondersteunen initiatieven
van/ met/ tussen partners

