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Algemeen
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
Met een welkom aan alle aanwezigen opent plaatsvervangend voorzitter, de heer Broertjes,
de vergadering van het AB IFV; hij vervangt de heer Van Veldhuizen wegens verlof. De
overige meldingen van verhindering en vervanging staan in het bijgaande
presentieoverzicht.
Het nieuwe IFV-bestuur (Van Veldhuizen, Broertjes, Marcouch) heeft zich inmiddels
uitgebreid georiënteerd omtrent de taken en werkzaamheden van het IFV. Het instituut
blaakt van zelfvertrouwen, maar kan niet zonder een stimulerende wisselwerking met de
veiligheidsregio's (VR). Vandaag zullen mensen van het IFV door middel van drie korte
inleidingen (hernieuwd) exposure geven aan de betekenis van het instituut.
Er zijn geen verdere mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Vaststelling verslag AB IFV 26 maart 2018
Er zijn geen vragen of opmerkingen en de voorzitter stelt het verslag van 26 maart 2018
ongewijzigd vast.

Besluitvormend
3. Vaststelling jaarverslag en jaarrekening IFV 2017
Vanuit de vergadering komen de volgende opmerkingen en vragen:
- Transparantie is cruciaal; niet alleen dienen projecten in uitvoering goed gevolgd te
kunnen worden, maar dat geldt ook voor aanbestedingen en daarmee samenhangende
procedures.
- Aandacht wordt gevraagd voor situaties waarbij het IFV als monopolist gezien wordt c.q.
monopolist kan worden.
- Graag concrete voorstellen hoe de zorgpunten aangepakt (zullen) worden met
betrekking tot de IT-governance.
- Aandacht en duidelijkheid wordt gevraagd ten aanzien van de
kostenverdeelsystematiek; dit onderwerp hoort met name thuis op de agenda van het
Veiligheidsberaad (VB).
- Graag een toelichting op en onderbouwing van het resultaat en de
resultaatsbestemming.
- In het licht van het positieve resultaat wordt aandacht gevraagd voor tussentijdse
rekeningen naar de VR's van niet-begrote activiteiten.
In zijn reactie geeft de heer Zaal aan dat transparantie alle aandacht krijgt bij het IFV. In het
jaarverslag worden wettelijke taken, werkzaamheden voor VR's en opdrachten van derden
helder onderscheiden; signalen over mogelijke verbeteringen worden natuurlijk opgepakt.
Monopolistische elementen zijn soms onvermijdelijk; het IFV is (wettelijk) immers
verantwoordelijk voor examinering en diplomering. Voor het overige zijn de regio's vrij om
keuzes te maken, maar is samenhang wenselijk en draagt versnippering niet bij tot de
samenwerking met en tussen de VR's.
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Qua IT-governance legt de accountant veel nadruk op een goede interne beheersing.
Natuurlijk zijn er aandachtspunten, maar die worden door het IFV niet betwist en krijgen
zonder meer de vereiste opvolging en aandacht.
Ten aanzien van de kostenverdeling voert het IFV de besluiten uit van het VB. Uit die
besluiten rolt ook de verdeelsleutel. Het VB geeft steeds per voorstel aan welke
verdeelsystematiek het IFV dient toe te passen.
Het positieve jaarresultaat 2017 werd deels operationeel gerealiseerd en deels via de twee
bedrijfsdeelnames van het IFV. Het resultaat zal gebruikt worden om de producten en
dienstverlening van het IFV te verbeteren. Van onverwachte meerkosten en tussentijdse
doorbelasting aan de VR's is zelden sprake en die werden in 2017 niet gemaakt.
Besluit: conform het voorstel met inachtneming van de gemaakte opmerkingen.

Thematische verdieping
4. Hernieuwd kennismaken met het IFV
a) Lectoraten bij het IFV
De heer Rosmuller licht toe dat een lectoraat als doel heeft om wetenschappelijke kennis te
vertalen naar de praktijk. Dat gebeurt door onderzoek, onderwijs, publicaties en door het
inspelen op innovaties.
De 'kenniscirculatie' vindt op twee fronten plaats: binnen het IFV, onder meer via:
kennisberaad, onderzoekers, onderwijsdeskundigen en dossierhouders, en buiten het
instituut via: veiligheidsregio's, veiligheidskolommen, onderwijsinstellingen, overheid en
bedrijfsleven.
Momenteel heeft het IFV vier lectoraten: brandpreventie, brandweerkunde, crisisbeheersing
en transportveiligheid.
De meerwaarde van de lectoraten komt met name tot uitdrukking door:
- het doen van toegepast (niet-fundamenteel) onderzoek;
- het tot stand brengen van de koppeling tussen theorie en praktijk;
- het met elkaar verbinden van publieke partijen en private partijen en (markt)sectoren;
- het in staat zijn om de gehele kenniscyclus te kunnen overzien;
- het bundelen van thema's, kennis, ontwikkelingen en actoren.
Vanuit de vergadering komen de volgende opmerkingen, suggesties en vragen.
- Waar is de informatie te vinden over lectoraten, jaarplannen en activiteiten?
- Wie bepaalt de onderzoeksagenda van de lectoraten?
- Komen kennis en informatie in voldoende mate op de juiste plek(ken) terecht?
- De onderzoeksexpertise van het IFV kan gemeenten en VR's van dienst zijn bij het
onderzoeken en objectiveren van incidenten.
- Hoe ziet de formatie van de lectoraten eruit?
- Wat verwachten de lectoraten van de voorzitters VR?
In zijn reactie licht de heer Rosmuller toe dat de digitale link naar de onderzoeksagenda van
de lectoraten toegevoegd zal worden aan het verslag van deze vergadering. 1 Voor de
onderzoeksagenda van de lectoraten is de Kennisagenda van het IFV het uitgangspunt.
Daarnaast wordt met een breed scala aan partijen nagegaan welke (grote) vraagstukken
zich zouden kunnen aandienen. Natuurlijk worden ook de Strategische agenda van het VB
en de uitvoeringsdocumenten van de kolommen meegenomen. Qua formatie zijn er bij de
vier lectoraten meer dan dertig kenniswerkers en onderzoekers betrokken.
Voor de informatieverspreiding is het nodig dat de banden met de kennisregisseurs van de
VR's nauwer worden aangehaald. Tevens zal de geconsolideerde kennis in beter behapbare
vorm voor de werkvloer beschikbaar moeten komen.
Aan de basis is de Strategische agenda van het VB belangrijke input voor de lectoraten.
Daarnaast zou ter periodieke afstemming bij het VB aangeschoven kunnen worden om in te
zoomen op de actualiteit en/of op grote vraagstukken bij de VR's. Over ontwikkelingen bij de
lectoraten kan dan tevens feedback plaatsvinden in de richting van het VB.
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Zie: https://www.ifv.nl/advieseninnovatie/Paginas/Onderzoeksagenda.aspx
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b) Onderwijs & Academies
De heer Essers geeft aan dat het langs integrale weg (alle academies onder één dak bij het
IFV) vertalen van onderzoek en kennis een kernelement is van het lectoraat Onderwijs en
Academies.
Samen met hulpverleners van brandweer, GHOR, bevolkingszorg en informatiemanagement
worden kwalificatiedossiers ontwikkeld, zodat de professionals in het veld hun werk kunnen
doen. Er zijn leergangen zowel voor hulpverleners als voor operationeel en strategisch
leidinggevenden, tot en met een masteropleiding Crisis & Public Order Management. De
opleidings- en trainingsproducten worden gecompleteerd met onder andere bestuurlijke
netwerkkaarten, simulatiesessies en congressen. Daarnaast is er natuurlijk aandacht voor
nieuwe onderwijsontwikkelingen zoals e-learning.
Ondanks alle informatie, onderwijs en training zijn er situaties waarop hulpverleners eigenlijk
niet voor de volle 100% voorbereid kunnen worden, bijvoorbeeld een (terroristische)
aanslag. De daarmee gepaard gaande impact, verwarring en chaos kan bij hulpverleners
een groot gevoel van onmacht doen ontstaan. Op basis van ervaringen in het buitenland
heeft het IFV voor hulpverleners van de VR's een bewustwordingsmodule ontwikkeld. Het
hebben van een handelingsperspectief is voor hulpverleners van zeer groot belang.
Tot slot onderstreept de heer Essers het belang van continue bijscholing en brengt hierbij in
herinnering dat, naast een pool van landelijke docenten, vele professionals/docenten uit de
VR's hun medewerking verlenen aan het onderwijslectoraat (de 'huisacademie' van de
VR's).
Ter aanvulling merkt de heer Zaal op dat, ondanks de bescheiden positie van het IFV in de
'grote' onderwijswereld, men wel state-of-the-artonderwijs wil aanbieden. Daartoe heeft het
IFV een curatorium ingesteld, bestaande uit onderwijsprofessionals, deskundigen en
hoogleraren. Zij kijken mee over de schouder van het IFV en leveren input en suggesties ten
aanzien van een aantrekkelijk, kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig
onderwijsproduct.
c) Informatievoorziening
Mevrouw Oosterhoff geeft een toelichting op de visie en ambitie van de dienst
Informatievoorziening (IV) van het IFV. Belangrijk doel is het assisteren van de VR's bij de
samenwerking en standaardisatie op het gebied van IV. Het gezamenlijk werken met
dezelfde gegevens en het acteren op basis van dezelfde informatie biedt grote voordelen.
Onder de IV-paraplu zijn vier productgroepen gedefinieerd: ontwikkeling, projecten, beheer
en techniek.
Het startpunt is 'Ontwikkeling', waarbinnen momenteel zes thema's zijn gedefinieerd:
Informatieveiligheid (collegiale toets), Kernregistraties (definitie afspraken), Geodata
(landelijke kaarten), Landelijke Infrastructuur (veilig netwerk VR's), Gemeenschappelijke
applicaties (inkoopondersteuning) en Business Intelligence (slimme omgang met gegevens).
De uitvoering is in handen van de afdeling Projecten; een kleine unit, want de uitvoering van
projecten wordt bij voorkeur in handen gegeven van mensen in het veld (medewerkers VR).
Op die manier wordt ook de link met de regio's benadrukt en versterkt.
Producten die resulteren uit projecten, kunnen door het IFV worden beheerd. Momenteel
betreft dat de volgende onderdelen: LCMS, Elektronische Leer Omgeving, Geo4OOV, SIS,
Special Coverage Locations en producten uit het programma IV.
'Techniek', de vierde productgroep, richt zich vooral op een zo breed mogelijke
systeemintegratie, zodat door goede koppelingen iedereen met dezelfde informatie kan
werken.
Ten slotte memoreert mevrouw Oosterhoff de data-alliantie met het CBS (onder andere
brandweerstatistiek), de adviesrol die IV vervult met betrekking tot het meldkamerdomein
alsmede de aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet.
De heer Bruls poneert de vraag hoe de VR's om willen gaan met standaardisatie, gelet op de
daarmee samenhangende kwetsbaarheid. Dit is een strategische discussie die in het VB
gevoerd zal moeten worden. Daarbij dient de 'match' tussen de ontwikkelingen bij het IFV en
het resultaat van de strategische discussie nauwgezet in het oog te worden gehouden.
De voorzitter stelt vast dat het vandaag geboden inzicht in het doen en laten van het IFV
voorziet in de behoefte aan de kant van het AB IFV en voor herhaling vatbaar is. De
strategische discussie over standaardisering wordt geagendeerd voor bespreking in het VB.
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Informerend
5. Rondvraag & sluiting
Er zijn geen vragen of opmerkingen bij dit agendapunt en met dank aan de aanwezigen voor
hun inbreng, sluit de voorzitter dit deel van de vergadering.
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