Voorkomen
is beter
dan
genezen.

Veiligheid, een gezamenlijke
verantwoordelijkheid
Veiligheid is een van de belangrijkste
aspecten in ons leven. In eerste
instantie is dat natuurlijk ieders eigen
verantwoordelijkheid. Je zoekt geen
gevaar op, je loopt geen onnodige
risico’s. Daarnaast is ‘veiligheid’ ook een
belangrijke taak van de overheid.

Razendsnelle ontwikkelingen
Kosten noch moeite worden gespaard om onze samenleving zo veilig
mogelijk te maken en te houden. Toch kan de zorg voor onze veiligheid niet
alleen aan de overheid worden overgelaten. Al is een straat nog zo verkeersveilig aangelegd, je leert je kinderen ook hoe ze veilig moeten oversteken.
Al is het met vergunningen voor gevaarlijke stoffen nog zo goed geregeld,
werknemers moeten weten hoe ze veilig met deze stoffen om moeten gaan.
Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Iedereen kan en moet
daar zijn steentje aan bijdragen.

Er is de afgelopen decennia enorm veel bereikt op het gebied van veiligheid. Onze maatschappij ontwikkelt zich echter zo snel, dat we voortdurend
nieuwe stappen moeten zetten om dit hoge niveau van veiligheid te kunnen
handhaven. Denk alleen al aan de toename van de verkeersintensiteit op
de weg, het water en het spoor. Of aan de bebouwingsdichtheid, de
complexiteit van gebouwen, de industrialisatie van onze omgeving. Maar
ook aan de enorme omvang van sommige evenementen. Om nog maar niet
te spreken over ‘nieuwe’ bedreigingen zoals pandemieën, verstoringen van

ICT-systemen of terrorisme. Dit soort ontwikkelingen zorgt ervoor dat we voortdurend moeten
blijven nadenken over de veiligheid van onze
maatschappij en over ‘de organisatie’ van die
veiligheid. In de wetenschap dat de overheid geen
100% veiligheidsgarantie kan geven en burgers
en bedrijfsleven niet tegen ieder gevaar kan
beschermen.

Hier staan we voor
Het zal duidelijk zijn dat de veiligheidsvraagstukken waar we tegenwoordig
voor staan, niet alleen op gemeentelijke schaal op te lossen zijn. Daar is het
allemaal te complex voor geworden, met vaak een grotere uitstraling op de
omgeving. Bovendien is ‘veiligheid’ zeer kostbaar, terwijl de financiële ruimte
steeds krapper wordt. Samenwerking tussen gemeenten en andere overheden
is daarom noodzakelijk. Vandaar dat Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is
opgericht, om de samenwerking tussen alle betrokken organisaties te
faciliteren. Voor alle duidelijkheid: we hebben het in dit verband dus niet over
het fysieke gebied, maar over een organisatie waarin brandweer, GHOR en
RAV (regionale ambulancevoorziening) samenwerken om incidenten en

rampen te voorkomen, beperken en bestrijden.
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost verleent
expertise en diensten aan de 21 gemeenten in
de regio en behartigt hun belangen op het gebied
van fysieke veiligheid. Oftewel: wij werken aan
een veiligere leefomgeving voor de mensen die
in Zuidoost-Brabant wonen of verblijven. En op
momenten dat het nodig is, wordt professionele
hulp geboden. Ons motto: samen sterk om schade
en leed te voorkomen.

Dit doen we
Ook al is Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
een betrekkelijk nieuwe organisatie, als
brandweer, GHOR en RAV blijven we
natuurlijk de taken doen die we altijd al deden.
Daarnaast noemt de Wet veiligheidsregio’s
(Wvr) een aantal taken en bevoegdheden.

De aspecten van veiligheidszorg
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is verantwoordelijk voor het:
•
•
•
•
•
•
•
•

Opstellen van een risicoprofiel: welke soorten rampen en crises zijn een
reële bedreiging voor onze regio?
Adviseren over het voorkomen van branden, rampen en crises.
Organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.
Instellen en in stand houden van een brandweerorganisatie.
Instellen en in stand houden van een GHOR-organisatie.
Aanschaffen en onderhouden van gemeenschappelijk materieel:
brandweerwagens en ambulances.
Voorzien in de meldkamerfunctie.
Inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten
van de veiligheidsregio en andere relevante diensten en organisaties.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost werkt aan het veiliger maken van de leefomgeving en biedt professionele hulp als het nodig is. In ‘veiligheidstermen’
vertaald, betekent dit dat wij ons richten op risicobeheersing en incidentbestrijding. Bij risicobeheersing is het vizier gericht op het voorkomen

en beperken van incidenten. Onder incidentbestrijding vallen alle activiteiten die gericht zijn
op het daadwerkelijk verlenen van hulp en acute
zorg.

Een verschuiving in denken
In het verleden stond ‘incidentbestrijding’ hoog op de agenda bij de hulpdiensten. Er is hard gewerkt om de hulpverlening steeds te verbeteren. Met
resultaat. Op allerlei manieren hebben we ons voorbereid om zeer efficiënt
en professioneel hulp te verlenen wanneer een incident – van welke aard
en omvang dan ook – zich voordoet. Onze prestaties kunnen wellicht nog
beter, maar tegen welke prijs? Landelijk onderzoek wijst uit dat het nóg
verder verbeteren van kwaliteit relatief weinig oplevert en erg veel extra
kosten met zich meebrengt. Vandaar dat we ons meer richten op risicobeheersing: het voorkomen van incidenten en het bevorderen van gezond

en veilig leven. Het klinkt zo logisch. Want we
weten allemaal dat voorkomen beter is dan
genezen. Dit vraagt niet alleen bij ons om een
ingrijpende mentaliteitsverandering, maar ook bij
burgers. Het individuele veiligheidsbewustzijn zal
in onze samenleving moeten groeien. En daar
spelen wij als Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
een belangrijke rol in.

Een
waakzaam
oog op
iets houden.

Hoe pakken we het aan?
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost wil bereiken
dat burgers en bedrijven zich bewust zijn van de
risico’s in hun omgeving. Dat zij op eigen initiatief
maatregelen nemen om de risico’s te beperken
en hun uiterste best doen om veilig te leven en
te werken. Dit vraagt bijvoorbeeld om gerichte
voorlichtingscampagnes en initiatieven zoals
rookmelderacties, schoolprojecten, huisbezoeken
en het stimuleren van AED’s. We wijzen mensen
actief op gevaren en risico’s en geven aan hoe
ze zelf stappen kunnen zetten op weg naar een
veiliger leven. We staan open voor alle vragen op
veiligheidsgebied en we zoeken samenwerking
met woningcorporaties, bedrijfsverenigingen,
maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, zorginstellingen et cetera.
Maar uiteraard gaat de verbetering van het
beheersen van risico’s nog verder.

Hulpverlening blijft cruciaal
Zo streven we ook naar een grote betrokkenheid bij de gemeentelijke
beleidsvorming en geven we deskundig advies op basis van kennis en
feitenmateriaal. Veiligheidsgevolgen van bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen worden consequent in kaart gebracht, zodat gemeenten gefundeerd
besluiten kunnen nemen over de aanvaardbaarheid van risico’s. Denk
daarbij aan de gevolgen van de concentratie van intensieve veehouderij,
aan de risico’s bij het aanleggen van een nieuwe woonwijk in de buurt van
een goederenspoorlijn of aan de gevolgen van de aanleg van een nieuw
industrieterrein. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is dé instantie om
veiligheidsconsequenties van planologische, technische en maatschappelijke ontwikkelingen in beeld te brengen en aan te geven hoe een crisisdreiging voorkomen of beperkt kan worden.
We zullen ons ook inzetten voor de publieke gezondheid. Door bijvoorbeeld
beter in kaart te brengen wat de risico’s zijn bij grootschalige publieksevenementen en plannen uit te werken voor het geval de volksgezondheid
wordt bedreigd, bijvoorbeeld bij een uitbraak van infectieziekten. Kortom,
risicobeheersing is een enorm speelveld, waar we met elkaar nog
belangrijke verbeteringen in kunnen doorvoeren.

Dat risicobeheersing een belangrijk speerpunt is, wil niet zeggen dat onze
aandacht voor incidentbestrijding verslapt. Integendeel. De hulpverlening zal
nóg specialistischer en kwalitatief hoogwaardiger van aard worden en zal
meer vanuit de hulpvraag worden benaderd. Hoe wordt de burger het best
geholpen? Welke disciplines en deskundigheden worden verlangd? Maar
ook op dit terrein ‘mobiliseren’ we burgers en bedrijven door samen met hen
de zelfredzaamheid te verhogen. Want ook bij het bestrijden van incidenten

spelen zij een belangrijke rol. Denk alleen al aan
‘weten hoe je moet handelen’, de beschikking
hebben over goed onderhouden blusapparatuur,
een goed verzorgd netwerk van AED’s in onze
samenleving kunnen inzetten en het benutten van
beschikbare bedrijfshulpverleners.

Bundeling van krachten
Bij de bestrijding van grote incidenten zijn veel organisaties betrokken.
Politie, brandweer en ambulance staan nooit alleen en kunnen het ook
nooit alleen. Denk alleen al aan gemeenten, provincie, GGD’en, ministeries,
waterschappen, nutsbedrijven, defensie, Rijkswaterstaat, Rode Kruis,
Leger des Heils, huisartsen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen.
Al deze organisaties hebben hun eigen rol en verantwoordelijkheid bij
incidenten, crises en rampen. Stuk voor stuk zijn ze essentieel voor een
adequate hulpverlening en dat blijft zo. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
zorgt er echter voor dat al deze krachten verenigd en gebundeld worden.

We trekken dus geen taken naar ons toe, tenzij de
wet ons dat voorschrijft. We voeren de regie zodat
er optimaal geprofiteerd kan worden van elkaars
expertise. We scheppen de mogelijkheden voor
intensieve samenwerking zodat de veiligheidszorg
optimaal vorm wordt gegeven. In dit hele netwerk
van betrokken partners treedt de Veiligheidsregio
op als spin in het web.

Jong
geleerd is
oud gedaan.

Onze belofte
We herhalen nog graag ons motto: samen sterk om schade en leed te
voorkomen. Het zal inmiddels duidelijk zijn dat we daar niet alleen de
samenwerking tussen brandweer, GHOR en RAV mee bedoelen.
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zoekt actief samenwerking met álle
partijen in onze samenleving om de veiligheidszorg in onze regio naar
een optimaal niveau te brengen. We willen fungeren als kenniscentrum
voor veiligheidsvraagstukken. We stimuleren het veiligheidsbewustzijn,
verhogen de zelfredzaamheid, breiden onze dienstverlening uit, stemmen
deze nauwgezet af op de vraag en we blijven ons verbeteren.

Gevaar schuilt
in een
klein hoekje.
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