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Reageer uiterlijk  : 16 mei 2019 

Aantal uren   : 18 uur (0,5 FTE) 

 

 

Je plek in de organisatie 
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland, 

heeft per 1 januari 2019 ongeveer 438.000 inwoners en beslaat de Hoeksche Waard, de 

Drechtsteden en de Alblasserwaard. In de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) 

zijn voor 10 gemeenten de activiteiten op het gebied van rampenbestrijding, 

crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg en (grootschalige) geneeskundige 

hulpverlening geconcentreerd. Daarbij wordt nauw samengewerkt  met onder meer 

Politie, Dienst Gezondheid & Jeugd, Ambulancevervoer, Rijkswaterstaat, Defensie, 

Waterschappen en private partners.  

 

De VRZHZ wil behalve optimaal voorbereid zijn op een ramp of crisis ook een belangrijke 

rol spelen bij het voorkomen daarvan. Door de bundeling van krachten met haar partners 

zorgt de VRZHZ zo goed mogelijk voor het beheersen van de risico’s, het bestrijden van 

incidenten en het herstel uit de ontwrichte situatie. De organisatie bestaat uit ongeveer 

300 vaste medewerkers en 700 brandweervrijwilligers. 

 

Afdeling Bedrijfsvoering, onderdeel team communicatie 

De afdeling Bedrijfsvoering heeft twee bureaus: Beleid & Ontwikkeling en Services; totaal 

ongeveer 50 fte. Het bureau Services bestaat uit twee teams en draagt zorg voor de 1e 

lijns advisering en de uitvoering op de taakvelden HRM, inkoop, juridische zaken, 

financiën, werkplekondersteuning (huisvesting, kantoorinventaris, ICT-infrastructuur, 

facilitaire dienstverlening), communicatie, Arbo en kwaliteitszorg. 

 

Binnen het taakveld Communicatie zijn twee adviseurs en 3 medewerkers communicatie 

werkzaam. Als adviseur risicocommunicatie, maak je onderdeel uit van team 

communicatie, maar is je werkgebied op de afdeling Risicobeheersing. 

 

Werkzaamheden vinden plaats op afdeling Risicobeheersing 

De afdeling Risicobeheersing richt zich op de uitvoering van alle risicobeheersingstaken 

binnen de veiligheidsregio. De afdeling is tevens de verantwoordelijk voor het 

inventariseren en analyseren van (multidisciplinaire) veiligheidsrisico’s (risicoprofielen) 

als basis voor bestuurlijke en strategische beleidsvorming. 

Binnen de afdeling wordt gewerkt aan drie processen te weten: Veilige omgeving, Veilig 

gebruik bouwwerken en Veilig leven. Daarnaast wordt er gewerkt aan programma’s & 

projecten en worden onderzoeken & analyses uitgevoerd. 

De medewerkers Risicobeheersing dragen zorg voor een optimale dienstverlening aan 

andere overheidsorganisatie en in- en externe partners met betrekking tot fysieke 

veiligheid. 

Operationeel betekent dit het adviseren, toezichthouden en handhaven op de naleving 

van wet- en regelgeving inzake (brand)veiligheid, het voorkomen van directe oorzaken 



van onveiligheid en het beperken van de gevolgen ervan. Met (brand)veilig leven richten 

we ons op het stimuleren van veiligheidsbewustzijn en eigen verantwoordelijkheid bij 

bedrijven en inwoners. 

 

Je werkzaamheden 

Risicocommunicatie is een wettelijke taak van de VR met als doel om de inwoners van 

Zuid-Holland Zuid bewust te maken van hun handelingsperspectief per crisistype.  

 

In 2019 wordt het nieuwe Regionaal Risicoprofiel vastgesteld, hetgeen de input levert 

voor risicocommunicatie. Risicocommunicatie volgt de vierjaarlijkse cyclus van het 

regionaal risicoprofiel en beleidsplan. In 2019 wordt per gemeente een communicatieplan 

opgesteld, waaraan van 2010-2024 uitvoering wordt gegeven.  

 

We zoeken een nieuwe, doortastende collega die risicocommunicatie in onze regio met 

enthousiasme oppakt. 

 
• Je levert een bijdrage aan een samenhangend en geïntegreerd 

risicocommunicatiebeleid, waarmee ook formatie in de afdeling Risicobeheersing 

geborgd moet worden; 

• Je levert een bijdrage aan het bestuurlijke project “zelfredzaamheid en 

risicocommunicatie”.  

• Het maken van een plan van aanpak in over het in- en extern communiceren van 

risico’s in de regio in overleg met de 10 gemeenten en pertnerorganisaties. Het 

inplannen van workshops “risicocommunicatie”  per communicatieafdeling per 

gemeente, met als uitkomst/product een communicatieplanning op te leveren voor 4 

jaar passend in de cyclus van de gemeente.   

• Het bundelen van de communicatieplanningen in een activiteiten- en 

communicatiematrix 2020-2024, die de gezamenlijke aanpak risicocommunicatie 

weergeeft. 

• Regierol oppakken voor de uitvoering van het communicatieplan risicocommunicatie 

2020-2024, maar ook communicatie producten realiseren.   

• Het spreken met andere zenders van risicocommunicatie berichten, om zo de totale 

scope van risicocommunicatie in kaart te brengen (denk aan OZHZ, DG&J, Politie, 

waterschappen, etc.) en een sterk netwerk op te bouwen.  

• Je organiseert en neemt deel aan interne – en externe (vaak ook landelijke) 

bijeenkomsten rondom risicocommunicatie; 

• Je adviseert leidinggevenden op alle niveaus binnen de organisatie m.b.t. zowel de 

interne als de externe communicatie m.b.t. risicobeheersing; 

• Je ontwikkelt en verzorgt in- en externe communicatiemiddelen zoals een digitale 

nieuwsbrief, persberichten, folders en brochures; 

 

Je profiel 

Risicocommunicatie is naast een specialisme, ook een beroep waar je focus voor nodig 

hebt. We zoeken een aanpakker die in staat is de regisseursrol van de Veiligheidsregio te 

vervullen. Je hebt de tools in huis om het bestaande, vaak technische, inzicht in de 

risico’s te kunnen vertalen naar begrijpbare informatie over risicobronnen, het duiden 

van de kans op een incident en de betreffende gevolgen. Maar ook het kunnen aanreiken 

van eenvoudige handelingsperspectieven om de zelfredzaamheid per  type calamiteit te 

bevorderen.  

 



Je weet hoe je gedrag kan beïnvloeden, je hebt kennis van marketing en bent daarmee 

ook in staat is de risicocommunicatieboodschap op een vernieuwende manier te 

‘verkopen’. 

 

Je beschikt over een HBO-diploma. Je bent een netwerker pur sang met een 

resultaatgerichte werkwijze. Je beschikt over een analytisch vermogen, waarbij je in 

korte tijd hoofd- en bijzaken van elkaar kunt onderscheiden, problemen kunt analyseren 

en prioriteiten kunt stellen. Uiteraard ben je mondeling en schriftelijk communicatief 

vaardig en ben je maatschappelijk georiënteerd. Je bent flexibel en gedreven, je handelt 

proactief.  

 

Verantwoordelijkheden zijn laag belegd in de organisatie; je moet in staat zijn snel en 

zelfstandig beslissingen te nemen. Als adviseur communicatie heb je een groot 

inlevingsvermogen binnen de verschillende onderdelen van onze veiligheidsregio. Je bent 

zeer flexibel en kunt adequaat reageren in crisissituaties. Als adviseur risicocommunicatie 

houd je de ontwikkelingen in het vakgebied bij en implementeer je deze zo nodig in de 

organisatie.  

 

Ons aanbod 
Wij bieden je een uitdagende en veelzijdige functie, voor de duur van een jaar, in een 

organisatie die volop in beweging is. Afhankelijk van financieringsmogelijkheden wordt de 

periode verlengd. We bieden je  een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van 

maximaal € 4.225 bruto per maand (schaal 10) op basis van een 36-urige werkweek. 

 

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is een moderne werkgever, die je veel te bieden 

heeft, waaronder aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een goede 

vervoers- en ouderschapsverlofregeling en flexibele werktijden. 

 

Belangstelling 
Je kunt je sollicitatiebrief en CV mailen naar helpdeskhrm@vrzhz.nl. Wij ontvangen je 

sollicitatie graag uiterlijk op 15 mei 2019. Informatie over de functie en de procedure kun 

je opvragen bij Liesbeth Stob, Hoofd Services, telefoonnummer 088 – 636 5849. 

 

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op 27 mei 2019 in de middag. 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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