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Veiligheidsregio’s in de 
coronacrisis

Doel In de winter van 2020 heeft het 
nieuwe coronavirus (COVID-19) zich wereldwijd 
verspreid. Om al doende van deze crisis te kunnen 
leren, heeft het lectoraat Crisisbeheersing het 
afgelopen jaar o.a. veiligheidsregio’s  bevraagd 
over hun ervaringen met de coronacrisis. Ook 
hebben de 25 veiligheidsregio’s en hun partners in 
november en december van 2020 tijdens digitale 
leersessies ervaringen en lessen uitgewisseld 
over de samenwerking in deze crisis. Daardoor 
zijn de volgende drie momentopnames ontstaan 
van de (op dat moment) actuele ontwikkelingen en 
thema’s in de veiligheidsregio’s:

1. April 2020: de veiligheidsregio’s in de eerste weken van de 
coronacrisis

2. November 2020: veiligheidsregio’s in de coronacrisis: 
gedeelde ervaringen en inzichten

3. Mei 2021: de veiligheidsregio’s in de coronacrisis: op weg 
naar de zomer van 2021

Om (ook na afloop van deze crisis) terug te kunnen blikken op 
uitdagingen in de verschillende fases van de corona-
crisis, hebben wij de meest belangrijke bevindingen van 
bovenstaande rapporten weergegeven in een tijdlijn. 
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April 2020
> Veiligheidsregio’s zoeken 
 naar de juiste crisis-
 structuur: (voorbereidend) 
 ROT, (kern-)RBT 
 AB-corona, IRBT, etc
> Veel veiligheidsregio’s 
 richten scenarioteams op.
> Ter ondersteuning van de 
 veiligheidsregio’s wordt 
 het Landelijk Operationeel 
 Team-Corona (LOT-C) 
 opgericht.

November 2020
> De crisisstructuren staan. 
> De meeste regio’s werken 
 inmiddels met dedicated 
 corona-functionarissen. 
> Steeds meer regio’s 
 denken na over werken in 
 projectorganisaties. 

Mei 2021 
> Ongeveer de helft van de regio’s  

werkt met ‘projectteams 
COVID-19’ , andere nog in een 
klassieke ROT-structuur.

> De formele rol van de 
veiligheidsregio en de 
vergaderfrequentie nemen 

 duidelijk af. 
> Er wordt nagedacht over de 
 (landelijke) afschaling van 
 de crisisstructuur.

Mei 2021
> Nederland zit in een  derde golf; men houdt 

kort  rekening met code zwart in 
 ziekenhuizen. 
> Het effect van het vaccinatieprogramma 
 wordt steeds zichtbaarder; het 

openingsplan leidt her en der tot hand-
 havingsvraagstukken. 
> De veiligheidsregio’s hebben ondanks de 

Twm hun handen vol aan de voorbereiding 
van de bestuurlijke afstemming. 

April 2020 
> Regio’s worden op verschillende momenten 
 geconfronteerd met de coronacrisis.
> Corona is nog primair een 

gezondheidscrisis; 
 de ondersteuning van de witte keten is 

een nieuwe uitdaging voor de meeste 
veiligheidsregio’s.

> Voor de implementatie van de 
coronamaatregelen  worden regionale 
noodverordeningen opgesteld.

November 2020 
> De tweede besmettingsgolf is een feit, Nederland 
 bevindt zich in een lockdown, er rijzen steeds meer 

vragen rondom maatschappelijke effecten.
> Regio’s zijn met gemeenten in gesprek over de 

komst van de Tijdelijke wet COVID-19 (Twm) 
 per 1 december. 
> De samenwerking met o.a. de GGD, gemeenten en 

het Rijk blijft een uitdaging.
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Aantal in ziekenhuis 
opgenomen personen.
bron: RIVM

Overledenen per dag. 
bron: RIVM

 *  in de beginperiode werd 
 nog niet / veel minder getest
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bron: RIVM

Deze factsheet is gebaseerd op de onderzoeksrapporten van het lectoraat 
Crisisbeheersing: 
> Instituut Fysieke Veiligheid (2020).  De veiligheidsregio’s in de eerste weken van 

de coronacrisis. Arnhem: IFV.
> Instituut Fysieke Veiligheid (2021).  Veiligheidsregio’s in de coronacrisis: 

gedeelde ervaringen en inzichten. Arnhem: IFV.
> Instituut Fysieke Veiligheid (2021).  De veiligheidsregio’s in de coronacrisis: op 

weg naar de zomer van 2021. Arnhem: IFV.

Op www.ifv.nl kunt u deze publicatie downloaden. 

Voor het dossier Crises en Crisisbeheersing zie www.ifv.nl/kennisplein. 

Voor het lectoraat Crisisbeheersing zie www.ifv.nl/lectoraatcrisisbeheersing 
Instituut Fysieke Veiligheid, juli 2021.


