Landelijk Netwerk
Bevolkingszorg
(LNB)

Wat is bevolkingszorg?
De gemeenten in Nederland hebben een belangrijke (wettelijke) taak en
verantwoordelijkheid op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding: de zorg
voor de inwoners als zich een crisis voordoet (kortweg bevolkingszorg).
Het gaat daarbij om de volgende taak- en aandachtsvelden:
1. Het verzorgen van crisiscommunicatie.
2. Publieke zorg (waaronder opvang & verzorging van de bevolking).
3. Omgevingszorg.
4. Preparatie van de nafase.
5. Het registreren van slachtoffers.
6. Het registreren van schadegevallen.
7. Het informeren van verwanten.
8. Het adviseren aan crisisteams en andere gezagsdragers (de burgemeester
bijvoorbeeld is tijdens een crisis opperbevelhebber).
In de praktijk worden de genoemde onderwerpen vaak op de volgende manier
samengevat: crisiscommunicatie, acute bevolkingszorg en herstelzorg (nafase).
Voor de publieke gezondheidszorg is bij een crisis of incident de GHOR actief
(Geneeskundige HulpOrganisatie in de Regio).
In 2014 verscheen de publicatie “Bevolkingszorg op orde 2.0 - eigentijdse
bevolkingszorg, volgens afspraak”. De publicatie is terug te vinden op de site van het
Instituut Fysieke Veiligheid.

2

Landelijk Netwerk Bevolkingszorg (LNB)

Wat is het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg (LNB)?
Het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg is een platform, dat in de kern bestaat uit de
coördinerend gemeentesecretarissen (dan wel de coördinerend functionarissen) van de
25 veiligheidsregio’s.
Deze groep mensen heeft de ambitie om hun kennis en ervaring op het gebied van
bevolkingszorg te verbinden, te verrijken en te verspreiden.
Deze ambitie wordt ingegeven door het besef dat bevolkingszorg bijdraagt aan de
continuïteit van de samenleving bij een crisis / ramp.
Het verbinden, verrijken en verspreiden van kennis en ervaring vindt plaats door
knelpunten / onderwerpen op strategisch niveau met elkaar uit te diepen in
netwerkbijeenkomsten.

Netwerkbijeenkomsten
De netwerkbijeenkomsten worden minimaal twee keer per jaar door en voor elkaar
georganiseerd: in het voorjaar en in het najaar.
De organisator bepaalt het thema.
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Hoe is het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg
ontstaan? - Van LO CGS naar MR BZ naar LNB...
Vooruitlopend op de instelling van de veiligheidsregio’s hebben de coördinerend
gemeentesecretarissen / functionarissen een overlegplatform ingericht om elkaar
te ontmoeten, te reflecteren en af te stemmen (het zogenaamde Landelijk Overleg
Coördinerend Gemeentesecretarissen - LO CGS).
Daarnaast werden zaken, waar iedereen voordeel bij had, gezamenlijk ontwikkeld.
Voorbeelden daarvan zijn Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) en vakbekwaamheid
bevolkingszorg.
Dit overlegplatform is doorontwikkeld tot de zogenaamde Managementraad
Bevolkingszorg (MR BZ). Deze Managementraad heeft een formele basis gekregen in
het Statuut Veiligheidsberaad, zoals vastgesteld op 27 september 2013. De rol van de
Managementraad wordt omschreven als “het gevraagd en ongevraagd adviseren van
het Veiligheidsberaad”.
De coördinerend gemeentesecretarissen (dan wel de coördinerend functionarissen) zijn
meestal niet fulltime met het onderwerp bevolkingszorg bezig. De structuur van de
Managementraad bleek na verloop van tijd als knellend te worden ervaren. Zowel qua
tijdsbelasting als qua agenda-inhoud (veel operationele vraagstukken). De adviesrol
richting Veiligheidsberaad werd slechts beperkt ingevuld.
Dit gevoel vormde voor de Managementraad reden voor een evaluatie en het herijken
van de structuur. Deze evaluatie heeft eind 2016 geresulteerd in het Landelijk Netwerk
Bevolkingszorg (LNB), zoals hiervoor beschreven.
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De voorzitter van het Landelijk Netwerk
Bevolkingszorg - het “boegbeeld bevolkingszorg”
De voorzitter van het LO CGS en later de MR BZ is een gemeentesecretaris. Omdat
bevolkingszorg sec een gemeentelijke taak is, is het van belang dat de voorzitter een
actieve gemeentesecretaris is, die oog heeft voor de taken en verantwoordelijkheden
op het gebied van bevolkingszorg en voor de positie binnen gemeenten.
Dat geldt ook voor de voorzitter van het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg.
De Vereniging van Gemeentesecretarissen is daarom betrokken bij de werving van de
voorzitter / het “boegbeeld”.
De voorzitter is het “boegbeeld” en behartigt de representatieve en bestuurlijke
portefeuille. De voorzitter zorgt voor de verbinding tussen het Landelijk Netwerk
Bevolkingszorg, de VGS en de VNG.
Omdat deze rol een behoorlijke tijdsinvestering vraagt en om de continuïteit te
waarborgen wordt de functie van plaatsvervangend voorzitter geïntroduceerd.

Een Landelijk Netwerk Bevolkingszorg (LNB) - Maar
waar zijn de operationele vraagstukken gebleven?
Het LNB gaat - zo is de verwachting - beter aansluiten bij de behoefte, die de
coördinerend gemeentesecretarissen c.q. functionarissen hebben.
Zij richt zich ook meer op de strategische (beleids)vraagstukken van veiligheidsregio’s.
Of bijvoorbeeld op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het
takenpakket van de veiligheidsregio’s.
Dat neemt niet weg, dat er nog steeds af en toe adviesvragen (al dan niet door
het Veiligheidsberaad) zullen worden gesteld en moeten worden beantwoord. Ook
zal soms nog een bijdrage moeten worden geleverd aan wat meer operationele
vraagstukken.
Soms ook samen met andere diensten: politie, brandweer, GHOR, Openbaar
Ministerie.
Het is meestal niet nodig dat het voltallige netwerk zich over deze onderwerpen buigt.
Daarom worden deze onderwerpen in de praktijk bij vertegenwoordigers van het
netwerk belegd. De zogenaamde portefeuillehouders.
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De portefeuillehouders Wie zijn dat en wat gaan ze doen?
De portefeuillehouders maken deel uit van het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg
(LNB). De portefeuillehouders zijn bereid en in staat om meer tijd dan een doorsnee
netwerklid beschikbaar te stellen om zo een onderwerp / thema te kunnen oppakken.
De portefeuillehouders zien elkaar minimaal vier keer per jaar. Tijdens deze
bijeenkomsten kunnen ze afstemmen, klankborden en eventueel coördineren. De
bijeenkomsten vinden plaats onder leiding van de voorzitter / het “boegbeeld”.
De portefeuillehouders hebben mandaat van het LNB om de onderwerpen / thema’s,
die zij in portefeuille hebben, naar bevind van zaken te behandelen c.q. af te
handelen. Uiteraard met gevoel voor het LNB. Bij twijfel kan het LNB bijvoorbeeld per
mail of anderszins worden geconsulteerd.
De portefeuillehouders worden in hun werkzaamheden ondersteund door het
Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg (LO CB).
In het inlegvel van deze brochure is de huidige portefeuilleverdeling opgenomen.

Het Landelijk Overleg Coördinatoren
Bevolkingszorg (LO CB)
Dit overleg is een netwerk- en ontmoetingsplaats voor vakgenoten op het gebied van
bevolkingszorg vanuit de 25 veiligheidsregio’s.
Het LO CB fungeerde als “voorportaal” / adviseur voor de Managementraad
Bevolkingszorg (MR BZ), zoals we die kenden.
Nu de MR BZ is omgevormd tot het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg (LNB) en er
vanuit het LNB portefeuillehouders worden ingezet, ligt het voor de hand om de
structuur en werkwijze van het LO CB om te vormen, waarbij aansluiting wordt
gezocht bij de nieuwe werkwijze van het LNB / de portefeuillehouders.
Het LO CB wordt voorgezeten door een portefeuillehouder.
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