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Waarom zou ik adoptieregio willen worden? 

Voor partners is het fijn om één aanspreekpunt te hebben om de 

samenwerking vorm te geven. Daarentegen is het ook voor 

veiligheidsregio’s prettig om geen dubbel werk te hoeven doen. Er 

is namelijk per partner één regio actief bezig met de partner, 

uiteraard met betrokkenheid van de andere partners. Daarbij geldt; 

beter één keer goed dan vijfentwintig keer een beetje. 

Het aanbod om adoptieregio te worden is niet verplicht. Maar 

wellicht heb je wel een landelijke of bovenregionale partner waar je 

toch al veel zaken mee doet en waarmee je als regio best initiatief 

wil nemen. 

De werkgroep kan je (vrijblijvend) op weg helpen bij het proces en 

bijvoorbeeld ondersteunen bij een bijeenkomst in jouw regio. Tot 

slot kan je als adoptieregio het stokje overgeven aan een andere 

veiligheidsregio, dit gaat in samenspraak met de partner en de 

werkgroep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is een adoptieregio? 

De term adoptieregio is slechts een naam voor de 

veiligheidsregio die een stapje naar voren doet om de 

samenwerking met een partner een stap verder te helpen 

namens meerdere veiligheidsregio’s. 

Hoe word ik adoptieregio? 

Als je als regio het initiatief hebt genomen is het uiteraard 

van belang dat de partner en de andere betrokken regio’s 

hier achter staan, neem daarom contact op met de 

werkgroep crisispartners. De werkgroep coördineert en 

communiceert welke regio’s met welke partners aan de slag 

zijn. 

Wie gingen mij voor als adoptieregio? 

Wil je in contact komen met veiligheidsregio’s die al 

adoptieregio zijn of zijn geweest? Neem dan contact op 

via mailadres netcentrischsamenwerken@ifv.nl. 



Help, ik ben adoptieregio! Wat nu? 
6 praktische vragen en antwoorden 

 

 

 

 

 

 

1. Wat is de taak van de adoptieregio? 

De adoptieregio maakt en onderhoudt 

samenwerkingsafspraken met een bovenregionale of 

landelijke partner namens alle veiligheidsregio’s die 

(willen) samenwerken met de partner. 

2. Welke rollen heeft een 

adoptieregio? 

 Hét aanspreekpunt voor 

de partner 

 Een procesbegeleider 

 Een coach 

 Een aanjager 

 Staat in verbinding met 

landelijke ontwikkelingen  

 Niet: de rol van 

eindverantwoordelijke 

 

3. Waar kan ik beginnen? 

Samenwerken is geen papieren 

exercitie. Begin door eerst eens om tafel 

te gaan zitten met de partner en het te 

hebben over het doel dat jullie willen 

bereiken. Zo’n eerste gesprek is ook 

nuttig om kennis te maken met elkaar en 

elkaars organisatie. Gebruik het 

Stappenplan voor hulp bij het gehele 

proces. 

5. Houdt mijn rol op nadat 

de afspraken gemaakt zijn? 

Nee. Samenwerken gebeurt 

in de praktijk en moet worden 

onderhouden. Regelmatig 

contact met de partner en de 

betrokken veiligheidsregio’s 

is wenselijk. Ga bijvoorbeeld 

eens met elkaar in gesprek 

na het eerste operationele 

incident. 

4. Moet ik dit alleen doen? 

Nee. Uiteraard leveren alle betrokken 

veiligheidsregio’s input voor de 

samenwerkingsafspraken en het 

doorlopen van het Stappenplan. Voor 

ondersteuning kan je contact opnemen 

met de landelijke werkgroep 

Samenwerken Crisispartners (IFV). 

 

6. Waar vind ik meer hulpmateriaal? 

Op www.ifv.nl/netcentrischsamenwerken  

vindt u een ‘starterskit’ met hulpmateriaal. 

Via de werkgroep kunt u ondersteuning 

aanvragen. Of gewoon even sparren. 

http://www.ifv.nl/netcentrischsamenwerken

