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Geachte leden van de raad,

De gemeenten in de Leidse regio hebben twee groepen van 120 vluchtelingen opgevangen in 
de regio. Afwisseiend waren twee gemeenten gastgemeente om voor een periode van 
maximaal twee keer 72 uur orisisnoodopvang voor een groep te organiseren. Eind oktober 
2015 heeft de gemeente Leiderdorp crisisnoodopvang verzorgd voor een groep van 120 
vluchtelingen in sporthal De Bloemerd.

Wij hebben de ambtelijke organisatie opdracht gegeven om de orisisnoodopvang voor deze 
groep voor te bereiden en uit te voeren. Onze bestuurlijke rol lag met name op het vlak van 
openbare orde en veiligheid, de communicatie met de inwoners en onze betrokkenheid tijdens 
de opvangperiode. Wij hebben uw raad toegezegd dat wij u informeren over de evaluatie qua 
organisatie en financiën. ln deze brief treft u beide onderdelen van de terugblik op de periode 
aan.

Evaluatie crisisorganisatie 
Evalueren is onderdeel van het proces van de crisisorganisatie. De ambtelijke evaluatie is 
uitgevoerd om te beoordelen of het crlsisplan voor Leiderdorp, dat in werking treedt bij een 
ramp, in de praktijk ook werkt voor de Leiderdorpse organisatie. Bij de opvang van de 
vluchtelingen is de organisatiestructuur uit het crisisplan gebruikt in de voorbereiding van en 
gedurende de periode van opvang. Het doel van de ambtelijke evaluatie was te achterhalen 
wat er goed gaat en wat verbeterpunten zijn.

De evaluatiegesprekken beperkten zich niet tot de ambtelijke organisatie; er zijn ruim 20 
gesprekken gevoerd. Met intern betrokkenen, maar ook met partijen zoals het Rode Kruis, de 
huisartsen, het GHOR, SCW en Pluspunt en Sporttondsen. Overall is de conciusie uit de 
evaluatie dat de opvangperiode en de organisatie daaromheen goed is verlopen. Alle partijen 
die hun bijdrage hebben geleverd zijn positief over de wijze van opvang, de samenwerking en 

de organisatie. Ook het feit dat er geëvalueerd werd, werd als zeer positief ervaren. De 
periode heeft de onderlinge banden tussen de samenwerkende partijen aangehaald. De 
communicatie voorafgaand en gedurende de vluohtelingenopvang is goed verlopen. Alle 

betrokken partijen en inwoners van Leiderdorp hebben zich positief ingespannen om de 
vluchtelingen een goede periode in Leiderdorp te bieden. Alle partijen waarmee gesproken is,

hebben een ambtelijk evaluatierapport ontvangen.
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De beoordeling van de opvangperiode achteraf levert voor de evaluatie een aantal punten op 
die naar de toekomst de organisatie van de opvang nog beter maken. Belangrijk punt daarin 
blijft de duidelijkheid in communicatie, taken en rollen. De ambtelijke evaluatie laten wij in het 
BlS plaatsen.

Evaluatie van de kosten 
De SP71 gemeenten en Voorschoten hebben in de regionale Stuurgroep Vluchtelingen 
afgesproken de kosten van de noodopvang van vluchtelingen samen te dragen. Na een 
eerste inventarisatie bleken de kosten per gemeente fors van elkaar te verschillen. Grote 
verschillen in de kosten van de gemeenten zaten vooral in de inzet van de benodigde 
beveiliging die verschilde per gemeente, Elke locatie en groep had zijn specifieke 
bevelligingevraagstukken, hetgeen leidde tot een aanmerkelijk verschil in inzet van 
bevešligingepersoneel. Voor sporthal De Bloemerd waren die hoger dan bij de andere locaties.
Op andere kostencomponenten zijn wij weer lager uitgekomen dan onze buurgemeenten.
in de laatste begrotingswijziging van 2015, vastgesteld in de raad van december, was een 
bedrag opgenomen voor de vluchteiingenopvang van 125.000,-

De Stuurgroep Vluchtelingen heeft op 1 februari 2016 besloten de kosten van de 
crieisopvang onderling te verrekenen op basis van inwoneraantal.

Bij de afrekening van de Crisisopvang van vluchtelingen komen de kosten voor Leiderdorp uit 
op een bedrag van Dit bedrag is door verevening ale volgt tot stand gekomen 
doon 

de totale kosten van de opvangperiode van de Leidse regiogerneenten te verminderen 
met de vergoeding van het COA en 

deze resterende kosten naar rato van het aantal inwoners van de Leidse regio te 
verdelen over de gemeenten 

Aantal inwoners Totale boeten 
0 

Vergoeding CCM äatdo koeten ümrekening Verschil te te 
Leiderdorp Leiderdorp voor aan Leiderdorp Leiderdorp na koeten ontvangen, ie te 

vergoeding COA vergoeding COA Leiderdorp na betalen)
verrekening naar 
rato van 
inwoners in 
Leidse regio 

26-353 
te 

de gemeente Leiderdorp houdt dit in dat er nog een te ontvangen post opgenomen wordt 
in de jaarrekening 2015 van 53.669 ten behoeve van de crisieopvang vluchtelingen.

ln de bijlage treft u de meer gedetailleerde opstelling van lasten en baten op Leidse regio 
niveau aan.

Hoogachtend,
burgengeeeter en wethouders,
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bijlage 

lasten 

Beveiliging 

Catering 

Locatie 

Tolk 

Medische kusten 

Verhuiakosten 

maatschappe¿jke bege!eEding\

Pers. Verzorging 

ovenge 
Bus~ en taxivervoer 

baten 

Vergøeding COA 

Eindtotaal 

Laiden 

452.320,89 

170.270,84 

78.388,85 

70.719,19 

55.607,55 

17.808,86 

31 .890,25 

5.200,00 

15.135,91 

6.476,51 

822,93 

70.100,00 

-170.100,00 

202.220,89 

Leiderdarp Oegstgeest Voørsøhoten Zoeterwcaude 

215.586,64 

111.150,07 

43.718,30 

36.607,93 

12.071,46 

8.089,51 

1.737,29 

2.212,06 

-83.600,00 

-83.600,00 

131 5136,54 

181 .417,82 

107.485,61 

39.781,90 

8.076,30 

4.274,22 

7.947,57 

8.080,00 

2.208,97 

3.391 ,75 

171,50 

-84.000,00 

434.000,00 

97.417,82 

127.258,68 

17.557,22 

34.283,78 

22.023,54 

33.728,75 

6.882,60 

9.300,00 

1.873,84 

1.608,95 

~86.100,00 

-86.100,00 

41.158,68 

131 .431 ,93 

30.165,02 

37.223,30 

18.336,01 

33.853,14 

11.164,20 

275,42 

414,84 

-87.268,50 

-87.268,50 

44.163,43 

Eindtotaal 

1.108.015,96 

436.628,76 

233.396,13 

155.762,97 

139.535,14 

51.892,74 

31.890,25 

22.580,00 

21.231,43 

14.104,11 

994,43 

-511.068,50 

-51 1 068,50 

596.947,46 
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Algemeen beeld periode 

De opdracht: organiseer crisisopvang voor viuchteiingen voor maximaal 2 keer 72 uur 

De aanpak/ voorbereiding 

De structuur 

Samenwerking en communicatie 
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Leeswijzer 

Dit rapport geeft de evaluatie van de crisisopvang van de vluchtelingen in Leiderdorp weer.
ln de inleiding wordt een beschrijving gegeven hoe de evaluatie is opgesteld. ln hoofdstuk 2 
wordt ingegaan op het algemene beeld van de periode van de crisisopvang. De opdracht die 
voorlag, wordt beschreven in hoofdstuk De aanpak van de uitvoering staat in hoofdstuk 
en hoofdstuk 5 en 6 gaan vervolgens in op respectievelijk de structuur en de samenwerking 
en communicatie. Tot slot worden in hoofdstuk 7 de conclusie en leerpunten uit de evaluatie 
beschreven.

Inleiding 

Wij willen leren van de praktijk hoe ons crisisplant, die buiten de crisissituatie is opgesteld,
ook daadwerkelijk gedurende de crisis bijdraagt aan een goede rol- en taakverdeling en 
daarmee aan een goede organisatie en samenwerking gedurende die periode.

ln de nazorgfase van de opvang van 120 vluchtelingen zijn ruim 20 gesprekken gevoerd ter 
evaluatie van de opvang. Simone Berk, Gert Jan Nottelrnan en Arnoud Nierop zijn door het 
hoofd TBZ gevraagd de evaluatie uit te voeren en op te leveren aan het hoofd TBZ, het MT 
en het college. Het resultaat daarvan ligt voor u in de vorm van een intern Samenvattend 
document (verslag) met daarin de rode draad uit de gevoerde gesprekken en de 
aanbevelingen naar aanleiding van de evaluatie. Dit document kan worden gedeeld met 
onze eigen interne organisatie, de partners waarmee we hebben samengewerkt gedurende 
de periode en de hoofden TBZ van de gemeenten in de Leidse regio. De gemeenteraad 
krijgt een informatiebrief van het college waarin de hoofdlijn van de evaluatie wordt 
weergegeven.

Bij de crisisopvang van de vluchtelingen in Sporthal De Bloemerd hebben heel veel mensen 
vanuit de Leiderdorpse organisatie zoals de Leiderdorpse samenleving, SCW/Pluspunt,
Sportfondsen, Rode Kruis, GHOR etc. hun bijdrage geleverd. Daarmee zijn wij er als 
gemeente en gemeenschap in geslaagd om de vluchtelingen een tijdelijk verblijf te geven in 
Leiderdorp.

Om focus te houden bij de gesprekken die worden gevoerd, is een centrale vraag opgesteld,
waarop antwoord gegeven wordt met deze evaluatie.

In hoeverre en op welke wüze hebben wij gedurende de opvang van 120 vluchtelingen 
voor een periode van 2 72 uur in Leiderdorp, binnen de kaders van ons crisísplan,
invulling gegeven aan de opdracht van het College van de crisisopverfg te 
verzorgen 

De gevoerde evaluatiegesprekken gingen niet over financiën. Wel wordt door de afdeling 
financiën in een apart document een overzicht opgesteld van de gemaakte kosten, de 

1 De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een atgemeen crisisplan. Op basis daarvan heeft 
Leiderdorp een handboek Bevolkingszorg 2012-2017 opgesteld, waarin in hoofdprocessen de rollen 
en taken beschreven staan van de crisisorganisatie.
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vergoeding van het COA en de regionale verdeling van kosten. Het financiële overzicht 
maakt deel uit van de rapportage aan de Raad.

Bij de evaluatie is er voor gekozen om niet met iedereen te spreken die iets heeft gedaan 
gedurende de periode. Dit betreft een dusdanig grote groep, dat we ons genoodzaakt zien 
ons te beperken tot de hoofdrolspelers en vertegenwoordigers die namens hun organisatie 
met ons evalueren.

Algemeen beeld periode crisisopvang 

Crisisopvang van vluchtelingen is een taak van de gemeenten. Het COA2 heeft de taak om 

(noodjopvang voor de langere termijn te organiseren. De gemeente Leiderdorp heeft voor 
een groep van 120 vluchtelingen voor 2 keer 72 uur crisisopvang georganiseerd in de 

periode 23-30 oktober 2015. Deze groep vluchtelingen was daarvoor al opgevangen in de 
gemeenten Leiden en Oegstgeest.

De opdracht om de vluchtelingen voor een bepaalde periode op te vangen, is goed 
volbracht. Bij de orisisopvang in Leiderdorp hebben zich geen echte incidenten voorgedaan,
de vluchtelingen zijn goed opgevangen en goed verzorgd door de inzet van mensen uit de 

Leiderdorpse gemeenschap, de Leiderdorpse organisatie en de samenwerkende partners.

Uit de evaluatiegesprekken komt van iedereen met wie gesproken is het beeld naar voren 
dat zij hun inzet (in welke vorm dan ook bij de crisisopvang) als positief hebben ervaren. Het 
merendeel van de mensen spreekt over een ervaring die zij niet hadden willen missen. Met 
name de uitvoerende periode is als leerzaam en verbindend ervaren. Ook onderling binnen 
de Leiderdorpse organisatie en met de mensen van de samenwerkende organisaties is de 
collegiale band versterkt.

De periode van opvang was intensief. Dat beeld komt uit nagenoeg alle gesprekken naar 
voren. Het was een vermoeiende periode, die bij velen impact heeft gehad, zowel mentaal 
als fysiek. Met name de grote betrokkenheid van de mensen bij de uitvoering van de 

opdracht en de vluchtelingen lag daaraan ten grondslag. Daarnaast hebben medewerkers 
van Leiderdorp en vrijwilligers van het Rode Kruis, die betrokken waren op de opvanglocatie,
ook geholpen op de eerdere opvanglocatie in Leiden.

Het algehele beeld van de mensen die zijn ingezet is, dat zij een voldaan gevoel hebben en 
dat in hun ogen de opvang van de vluchtelingen in Leiderdorp goed is verlopen.

2 COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Het COA is verantwoordelijk voor de opvang,

begeleiding en uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers in Nederland 
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De opdracht: organiseer crisisopvang voor vluchtelingen voor 
maximaal 2 keer 72 uur 

De gemeenteraad van Leiderdorp had op 7 september 2015 unaniem een motie 
aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen om tijdelijke huisvesting te bieden voor 
vluchtelingen en hierover in overleg te gaan met het COA.

De burgemeesters van de Leidse regio hebben gedurende hun overleggen over p_gg_g_opvang 
van vluchtelingen (verantwoordelijkheid COA in overleg met gemeenten) ook gesproken over 
_ç_i§is_i§opvang van vluchtelingen (verantwoordelijkheid van gemeente-z(n)). Het COA bemoeit 
zich in principe niet met datgene dat rondom crisisopvang georganiseerd wordt.

Vanuit het COA zijn geen richtlijnen gesteld voor de crisisopvang van vluchtelingen binnen 
de gemeenten. Wel heeft de staatssecretaris gedurende de periode waarin gemeenten 
vluchtelingen crisisopvang boden, aangegeven dat de opvang in Nederland sober zal zijn.
Vanuit het Rijk zijn geen kaders gesteld wat sober inhield.

De gemeenten in de Leidse regio spraken via de verantwoordelijke portefeuillehouders 
(burgemeesters en wethouder) af, dat binnen de Leidse regio twee groepen vluchtelingen 
opgevangen konden worden. De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) had een 
coördinerende rol wat betreft de aansturing van de GHOR3.Omdat de situatie geen echte 
crisis inhield zoals bij rampen, had de VRHM verder geen directe rol gedurende de opvang.

Zoals in de inleiding aangegeven, kreeg Leiderdorp de vraag om voor maximaal 2 keer 72 
uur crisisopvang te organiseren voor een groep van 120 vluchtelingen. De opvang in 
Leiderdorp was voor deze groep de derde opvanglocatie in de Leidse regio, nadat zij eerder 
in Leiden en Oegstgeest waren ondergebracht.

Het college heeft de ambtelijke organisatie opdracht gegeven om voor de groep 
vluchtelingen opvang te organiseren. Daarbij zijn geen andere kaders gesteld dan dat 
Sporthal De Bioemerd de opvangiocatie zou zijn, dat deze ingericht moest worden voor de 
opvang en verzorging van 120 mensen en dat de opvangperiode van 72 uur met nog eens 
72 uur verlengd kon worden. Daarnaast moest ook de nodige aandacht komen voor de 
communicatie met inwoners en rekening gehouden worden met alle veiligheideaspecten 
(brandveiligheid 

De ambtelijke organisatie heeft vanuit die opdracht de processen rondom de inrichting,
beveiliging, opvang en verzorging van de locatie georganiseerd.

De aanpak/ voorbereiding 

Dat er in de gemeente Leiderdorp vluchtelingen zouden worden opgevangen, hing al langere 
tijd in de lucht. Het was enkel de vraag wanneer het zou gaan plaatsvinden. Nadat bekend 
was dat er 120 vluchtelingen naar onze gemeente toe zouden komen, was er een week de 
tijd om alle voorbereidingen te treffen.

3 GHOR Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen; organiseert inzet van verpieegkundigen en 
huisartsen ten tijde van grootschalige ongevallen en rampen 
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Alhoewel het realiseren van crisisopvang voor vluchtelingen sec gezien geen crisis is te 
noemen (gezien de tijdige aankondiging en de daardoor ontstane voorbereidingstijd van een 
week), is wel gekozen om de gemeentelijke crisisorganisatiestructuur als basis te hanteren 
voor de uitvoering van de opvang. De opgedane ervaring bij de opvang van vluchtelingen in 

gemeente Leiden werd meegenomen bij de voorbereiding van de opvang in onze gemeente.
Omdat onze crisisorganisatiestructuur afweek van de aanpak in Leiden is er bij aanvang 

enige discussie geweest over welke organisatiestructuur te hanteren. Dit heeft gezorgd voor 
een rommelige start met wat onduidelijkheden over wie waarvoor verantwoordelijk is.

De week voorbereidingstijd is ten voiie benut. Deze periode is gebruikt om de crisisstructuur 
voor de opvang op te zetten en roosters te maken voor de bezetting van de opvanglocatie en 
het actiecentrum. Hier is onder andere besloten de tijden van de operationele diensten op de 
opvangiocatie op te schroeven van 6 uur in de originele structuur bij rampen. naar 8 uur 
tijdens de opvang van vluchtelingen. Ook is besloten de crisisopvang te realiseren zonder 
inzet van collega's van andere gemeenten.

in de voorbereidingsweek is Sporthal De Bloemerd aangewezen door het college. Deze 
locatie is vervolgens ingericht in lijn met de opvang in gemeente Oegstgeest. Tevens is er,
in overleg met diverse instanties, een veiligheidsplan opgesteld, toegespitst op deze locatie.
Diverse partijen zijn betrokken en geactiveerd om een rol te speien bij de opvang, zoals 
beveiligers, tolken, catering, schoonmaak, Rode Kruis, huisartsen, verpleegkundigen en 
welzijnsorganisaties.

Alhoewel veel geïnterviewden aangeven dat de voorbereidingsperiode korter had gekund,
omdat je vooraf toch niet alles kan ondervangen, wordt wel uitgedragen dat de uitgebreide 
voorbereiding heeft bijgedragen aan een goed resultaat.

De structuur 

De structuur van crisisbeheersing die de gemeente Leiderdorp hanteert bij ongevallen en 
rampen, onderscheidt een aantal teams met eigen taken en verantwoordelijkheden. Deze 
structuur heeft als basis gediend voor de organisatie van de opvang van vluchtelingen.
Bij de opvang van vluchtelingen zijn de volgende teams actief geweest:

Gemeentelijk Beieidsteam 
Team Bevotkingszorg 

v Actiecentrum 
0 Team Opvang en Verzorging 

Binnen deze teams en tussen de teams onderling zijn de rollen en taken verdeeld die gelden 
tijdens een crisissituatie en die gehanteerd worden bij rampenoefeningen. Voor de 

verschillende teams worden medewerkers van de gemeente ingezet. Hun inzet wordt 

bepaald door een rooster gedurende de crisissituatie.

Naast deze gemeentelijke teams zijn diverse partners van de gemeente betrokken geweest 

bij de opvang, zoals beveiligers, tolken, huisartsen, verpleegkundigen, Sociaal Cultureel 
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werk, Pluspunt en Sportfondsen. Ook is een groot aantal medewerkers van onze gemeente 
actief geweest als vrijwilliger.

Rolltaaklinzet 
Elk team in de gemeentelijke orisisstructuur heeft een eigen rol en taak in het proces. Uit de 
interviews blijkt dat er veel ruimte was om eigen invulling aan een rol te geven. l-ioe een 
bepaalde rol werd ingevuld (rolinvulling en rolvastheid), was sterk persoonsgebonden. Dit 
heeft in sommige gevallen tot onduidelijkheid geleid over wat er precies van iemand met een 
bepaalde rol en taak verwacht kon worden. Tevens leidde dit tot een grotere inzet van 
mensen, zonder dat duidelijk was of dit echt nodig was. Drie voorbeelden hierbij ter 
illustratie.

Werktijden Team Opvang en Verzorging 
Team Opvang en Verzorging draaide de eerste dag bewust de hele dag met het hele team,
om zo de situatie goed in beeld te krijgen voor alle teamieden. Op de opvangiocatie werden 
daarna diensten gedraaid van 8 uur. Alhoewel men elkaar onderling er wel op aansprak om 
na hun dienst naar huis te gaan, was een dienst in de praktijk langer dan 8 uur, omdat 
mensen langer bleven om taken af te ronden of extra hulp te bieden.

inzet huisartsen op locatie;
De Leiderdorpse huisartsen werden gevraagd elke dag 1~2 uur aanwezig te zijn in Sporthal 
De Bloemerd. Onduidelijk was of de behoefte aan een huisarts er daadwerkelijk was. Op het 
moment zelf werd gekeken naar wie behoefte had om een huisarts te zien.

inzet vrijwilligers op locatie;
Op basis van een rooster werden vrijwilligers ingezet om het team Opvang en Verzorging te 
ondersteunen. Dat waren veelal volledige diensten, zonder dat vooraf duidelijk was welke 
taak iemand ging doen en of de inzet van de vrijwilliger gedurende de hele dienst echt nodig 
was.

De geïnterviewden wisten tijdens de gesprekken in grote lijnen de eigen rol te beschrijven.
Bij aanvang van de opvangperiocie was echter niet voor iedereen helder wat van hen binnen 
de rol werd verwacht. Voor sommigen werd dit gedurende hun inzet steeds meer duidelijk.
Ook waren de rollen en taken van andere teams niet voor iedereen helder. Met name de 
verhoudingen tussen de teams was niet bij iedereen bekend. Wie gaat waar over? Wat is de 
afbakening van een team? Welk team is leidend?

ln de oorspronkelijke crisisstructuur doet het Team Opvang en Verzorging een verzoek aan 
het Team Bevolkingszorg. Het TBZ beslist over dit verzoek en geeft, na goedkeuring,
opdracht aan het actiecentrurn uitvoering te geven aan het verzoek en meldt dat terug aan 
het Team Opvang en Verzorging. ln de huidige situatie was TBZ vertegenwoordigd in het 
actlecentrum. Verzoeken werden getoetst in het actieoentrum en vervolgens (al dan niet)
uitgezet. Er was tussen Team Opvang en Verzorging en het Actiecentrum onduidelijkheid 
over wie het mandaat had om te besiissen over een verzoek en een actie uit te zetten. Was 
het aan het aotiecentrurn om een filter toe te passen? Of was het aan het actiecentrum om 
alles uit te voeren dat door Team Opvang en Verzorging werd uitgevraagd? Over de 
communicatie en terugkoppeling tussen de teams waren geen duidelijke afspraken gemaakt.
Onduideiijkheid over taakinvuiling tussen Actiecentrum en Team Opvang en Verzorging 
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veroorzaakte wrijving en miscommunicatie. Team Opvang en Verzorging besloot in een 
aantal gevallen zelf acties uit te voeren en wachtte de uitvoering via het Actiecentrum niet af.

Gedurende de opvangweek van de vluchtelingen in Leiderdorp waren veel medewerkers niet 

in de gelegenheid hun reguliere werk uit te voeren, omdat zij ingezet werden voor de 
opvang. Bij veel van deze medewerkers gingen de reguliere werkzaamheden gewoon door.
Dat werk werd niet overgenomen, wat resulteerde in een achterstand of een extra 

werkbelasting na de periode van opvang. Er was binnen de Leiderdorpse organisatie geen 

afspraak gemaakt hoe om te gaan met de werkbelasting van de mensen die in de opvang 

meedraaiden.

Samenwerking en communicatie 

Uit het algemene beeld komt naar voren dat tijdens de crisisopvang en de voorbereidingen 

hiervan de onderlinge samenwerking tussen verschillende betrokken instanties en de 

gemeentelijke organisatie door alle partijen als positief tot zeer positief werd ervaren. De 
betrokkenheid was groot. De relationele banden binnen de verschillende netwerken werden 

aangehaald waardoor men elkaar weer beter heeft leren kennen.

Over de afbakening binnen verschillende rollen en taken werd in de voorbereiding en bij de 

start van de opvang onvoldoende gecommuniceerd. ln hoofdstuk 5 is hierover al een en 

ander gezegd. Voor de invulling en afbakening van rollen en taken moet in de toekomst meer 

aandacht zijn, zowel in de voorbereiding van de opvang als gedurende de opvangperiode.

Hieronder wordt kort ingegaan op de samenwerking en communicatie met de verschillende 
partners.

Er was aandacht voor een warme overdracht van relevante informatie van de vluchtelingen 

vanuit Leiden en Oegstgeest. Dit werd door zowel de gemeentelijke teams als de 
maatschappelijke instanties positief ervaren. Libertas (die het activiteitenprogramma in 

Leiden en Oegstgeest verzorgde) heeft overdracht gedaan aan het SCW/Pluspunt van 

relevante informatie over de groep vluchtelingen. Hierdoor ontstond een goed beeld van de 

groep en kon men goed inspelen op de behoefte. Alleen voor de huisartsen was dit lastiger,

omdat het medisch dossier alleen op papier beschikbaar was en de vluchteling deze als 

losse documenten zelf bij zich had in een persoonlijke envelop. Dat maakte een efficiënte 

inzet van de huisartsen en een goede overdracht voor hen lastig.

Het COA heeft geen directe rol en verantwoordelijkheid in de crisisopvang van vluchtelingen.

Een communicatielijn met het COA ontbrak voor specifieke vragen. Pas later in de 

opvangperiode werd een contactpersoon gevonden die eerder niet 'zichtbaar' was. De 

communicatie bleef summier. Ook bij de verhuizing van de vluchtelingen vanuit de 

crisisopvang naar de noodopvang aan de Wassenaarsweg in Leiden had het COA geen 

behoefte aan een overdracht vanuit Leiderdorp.

Vrijwilligers vanuit de Leiderdorpse organisatie hadden de behoefte om van tevoren 

meer algemene info te krijgen over wat veel voorkomende werkzaamheden waren op de 

opvanglocatie. Ook hadden zij de behoefte om voorafgaand aan hun dienst te worden 

gebriefd door het hoofd opvang over hun taak en de laatste stand van zaken op de 

opvanglocatie. Vrijwilligers en/aarden namelijk dat er vooraf onvoldoende werd 

gecommuniceerd over wat er op de opvanglocatie van hen zou worden verwacht (slechts 
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een rooster met tijdstippen en namen). Wanneer de briefing van het hoofd opvang uitbleet,
namen vrijwilligers eigen initiatief om elkaar in te werken.

De communicatie tussen het team Opvang en Verzorging en het Actiecentrum verliep 
moeizaam. Dit had te maken met:

onduidelijkheid in de afbakening van rollen, waardoor onduidelijk was wie leading was 
in het besluit welk verzoek gehonoreerd zou worden;

verschillende media werden gebruikt voor communicatie en het uitzetten en 
beantwoorden van verzoeken/acties tussen de opvanglooatie en het actiecentrum;

de verzoeken/acties werden niet altijd helder gecommuniceerd.

De afstemming met betrekking tot de catering verliep niet naar behoren. De catering was 
onvoldoende afgestemd op wat de gebruiker daadwerkelijk nodig had. Het algemene beeld 
was dat er veel eten overbleef na een maaltijd door de hoeveelheid en het eenzijdige 
aanbod. Dit gold met name voor de broodrnaaltijden. Daarnaast kwam het beeld uit de 
interviews terug dat er veel luxe was. De hele dag waren bijvoorbeeld blikjes frisdrank vrij 
beschikbaar. Dit gold ook voor secundaire levensbehoeften zoals deodorant, shampoo en 
scheerschuim.

De schoonmaak van de ruimten in Sporthal De Bloemerd gedurende de week van opvang 
werd als slecht ervaren, ondanks dat hier zowel door team Opvang en Verzorging als door 
Sporttondsen steeds op gewezen werd. Vanwege deze ervaring is afgezien van de 
eindschoonmaak door de betreffende instantie. Spoitfondsen heeft de eindschoonrnaak 
uiteindelijk zelf uitgevoerd wat zeer veel tijd heeft gevergd.

De samenwerking met het Rode Kruis komt voort uit een convenant tussen hen en de 
gemeente tijdens rampen en crisis:-situaties, l-let Rode Kruis werkt met vrijwilligers die naast 
hun reguliere werk zich inzetten voor taken van het Rode Kruis bij rampen en crises. Omdat 
in Leiderdorp de groep vluchtelingen voor een derde periode werd opgevangen en 
gedurende alle perioden een beroep werd gedaan op dezelfde vrijwilligersgroep van het 
Rode Kruis, was er een tekort aan voldoende opgeleide vrijwilligers. Dat heeft het Rode 
Kruis ondervangen door vrijwilligers in te zetten die nog niet alle scholing hadden gevolgd,
maar wel een luisterend oor en schouder konden bieden voor de vluchtelingen. Het was bij 
verschillende partijen niet geheel duidelijk wat de rol en de taak van het Rode Kruis was. De 
onderlinge communicatie met het Rode Kruis gedurende de opvarigweek kan nog verbeterd 
worden. Twee voorbeelden ter illustratie. Onduideiijkheid was er over het feit dat gedurende 

nacht er geen vrijwilliger van het Rode Kruis aanwezig was. Bij het opruimen na de 
opvang werden alle dekens weggegooid, terwijl uit het interview met het Rode Kruis bleek 
dat zij deze beschikbaar gesteld hadden kunnen worden aan de vluchtelingen (reinigen zou 
te duur zijn).

De afspraken met verschillende partijen en vrijwilligers die een rol hadden bij activiteiten 
gaandeweg de week van opvang, zijn centraal belegd bij een tijdelijke 
samenwerkingsorganisatie van Sociaal Cultureel werk en Pluspunt. Zij zijn door de 
gemeente benaderd om een activiteitenprogramrna op te stellen en deze gedurende de 
opvang te coördineren en af te stemmen met het Hoofd Opvang. Speciale kaders zijn niet 
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meegegeven. Vanaf de dag de opvang zijn zij met het activiteitenprogramma aan de 
slag gegaan en heeft het SCW dagelijks met Hoofd Opvang afstemming gehad over het 
activiteitenprogramma.

Conclusie 

Het doel van deze evaluatie is te leren hoe onze crisisplannen in de praktijk werken.

In hoeverre en op welke wijze hebben wij gedurende de opvang van 120 vluchtelingen 
voor een periode van 2 72 uur in Leiderdorp, binnen de kaders van ons crísisplan,
invulling gegeven aan de opdracht van het College van B&W om de crisisopveng te 
verzorgen 

Het algemene beeld uit alle gesprekken is dat iedereen tevreden is over het verloop van 

opvang van de vluchtelingen. De opdracht van het college om de vluchtelingen voor een 
periode van 2 keer 72 uur in Leiderdorp op te vangen is goed volbracht. Het crisisplan zoals 
Leiderdorp die kent is niet ten volle benut. De opvang van de vluchtelingen was geen 
crisissituatie, waardoor gekozen werd om daarvan af te wijken door op onderdelen de 

organisatie andere in te vullen. Hierdoor ontstond onnodig onduidelijkheid in kaderstelling,
structuur, communicatie, rol en taak.

De evaluatie leert ons een aantal zaken die wij kunnen benutten bij een volgende 
crisisopvangsituatie of een crisis- enlot oefensituatie. Deze evaluatie geeft een aantal punten 

die (achteraf beoordeeld) nog beter kunnen in een volgende situatie.

De belangrijkste leerpunten liggen in de onderlinge communicatie, communicatie op de 
opvanglocatie (zowel binnen het team als richting de vluchtelingen wat zij kunnen 
verwachten en wat van hen wordt verwacht), taak- en rolinvulling en rolvastheid, tijd nemen 
voor een heldere opdrachtomschrijving en kaderstelling en monitoring daarvan.

Uit de vele gesprekken die wij hebben gevoerd met de diverse teams en instanties, komen 
punten naar voren die wij hier als leerpunten benoemen in het belang van een goede rol- en 
taakverdeling en daarmee een goede samenwerking tijdens een crisisbeheersing. Deze 

leerpunten worden hieronder verder uitgewerkt volgens de structuur van dit evaluatierapport.

Opdracht 

in de opstartfase moet de vraagstelling helder zijn zodat er een duidelijke opdracht 

kan worden benoemd. Dit geldt zowel bestuurlijk als ambtelijk.

De structuur, rol- en taakverdeling moet duidelijk worden benoemd en helder worden 

gecommuniceerd naar alle betrokken teams, zowel binnen de plaatselijke organisatie 

als binnen de (veiligheids)regio.

Aanpaklopzet 

0 Meer regionaal samenwerken levert een win-winsituatie op: efficiëntie, verkleinen 

kwetsbaarheid, going concern, kennis delen, fysiekelemotionele belasting verlichten,

kostenbesparing.
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Start het proces volgens het formele protocol zodat de rolverdeling en de structuur 
helder en schaal pas af zodra een gedegen voortgang daarmee is gediend.
Let op duurzaam gebruik van materialen. Voor goede spullen kan na afloop van de 
opvang een nieuwe (nuttige) bestemming worden gezocht.
Naast het vastleggen van besluiten moet ook aandacht zijn voor registratie van het 
besluitvormingsproces onderbouwing van keuzes). Dit is van belang voor als er 
een onderzoek gaat plaatsvinden naar aanleiding van een calamiteit. Dan is het 
namelijk belangrijk dat kan worden overlegd wat de afwegingen zijn geweest om een 
bepaalde keuze te maken.
Bij soortgelijke opvang is de locatie Sporthal De Bloemerd zeer geschikt,
vanwege haar ligging, niet dichtbij woningen en vlakbij Dwars, van waaruit 
vrijwilligersactiviteiten goed te organiseren zijn.
Zorg en/oor dat het team Qpvang en Verzorging een eigen ruimte tot haar 
beschikking heeft op de opvanglocatie.

Rol- en taakinhoud 

Begin met een gezamenlijke aftrap waar TBZ, het Actiecentrum en Team Opvang en 
Verzorging bij aanwezig zijn. Gebruik dit moment om de rolverdeling te benoemen,
op te frissen welke verantvvoordelijkheden waar liggen en afspraken te maken over 
de communicatie tussen de teams. Onduideiijkheden of verschillen in opvatting 
kunnen op deze wijze boven tafel komen en worden opgehelderd. Ondanks tijdsdruk 
is het aan te raden hier tijd voor te maken.
Geef goede voorlichting waar de verschillende betrokken teams en instanties precies 
voor staan zodat bekend is wat men van elkaar mag verwachten.
Maak duidelijke afspraken over de regietaak van het bestuur: beleidskeuzes,
kaderstelling, verantwoording aan raad, enz.
Geef vrijwilligers een heldere instructie over wat er van hen wordt verwacht (welke 
taak) en hoe de rolverdeling op de opvanglocatie in elkaar steekt. Voor de mensen 
die geen ervaring hebben met de crisisstructuur is het namelijk onduidelijk hoe de 
coördinatie en verantwoordelijkheden zijn geregeld.
Kies voor gepaste inroostertijden. Ga vervolgens bewust om met deze vastgestelde 
inroostertijden en ga niet te lang door zodat je weer voldoende energie opbouwt voor 
je volgende dienst. Dit is eigen verantwoordelijkheid, maar hier moet ook oog voor 
zijn binnen leiding en team.
Benoem geen vaste voorzitter voor het TBZ maar laat deze rol rouleren.

Samenwerking I communicatie 

Maak heldere afspraken over de wijze van communicatie binnen de crisisorganisatie 
en leef deze afspraken gedurende de opvangperiode na.
Maak meer gebruik van de expertise van MOV4 en Gemeentewerken) om 
rislco's te beperken.
Maak gebruik van LCMS5 voor het vastleggen van verzoeken en acties en onderlinge 
communicatie.

Medewerker openbare orde en veiligheid.



Z/16/027242/52285

v Schaal tijdig het aantal vergaderingen af, waardoor meer ruimte ontstaat voor het 
uitwerken van de nodige acties.
Communiceer bewust en vanuit je rol, houd daarbij rekening met hoeveelheid en 
doelgroep.

1 Doe waar mogelijk een beroep op de samenleving voor bepaalde diensten of 
producten.
Plan vooraf in welke taken de vluchtelingen zelf kunnen uitvoeren.

0 Verstrek vooraf heldere informatie aan de vluchtelingen over wat van hen wordt 
verwacht, wat de regels/afspraken zijn gedurende de opvang op de locatie en wat zij 
van de organisatie kunnen verwachten.
Kijk vooraf kritisch naar wat nodig is. Zorg bijvoorbeeld dat de catering goed wordt 
afgestemd op de doelgroep en maak vooraf heldere afspraken met leverancier.

0 Draag zorg voor voldoende capaciteit zodat mensen op tijd vervangen kunnen 
worden.

Overige zaken 

Zorg voor de regie op het totaal functioneren van de interne organisatie tijdens de 
crisisperiode.

o Heb voldoende oog voor zowel reguliere werkzaamheden die ondanks de 
crisissituatie door moeten blijven gaan als werkzaamheden die juist blijven 
liggen.

o Bespreek vooraf helder wie werkzaamheden of lopende zaken overneemt.
o Heb als organisatie voldoende begrip voor het feit dat er werk blijft liggen en 

planningen worden bijgesteld. En toon dit begrip ook in de periode na de 
crisis.

Bepaal wie vanuit de organisatie regie houdt op het functioneren van het geheel van 
de (crlsisjorganisatie (prooesverantwoordelijke(n)).

0 Communiceer vooraf helder over de beloning van de inzet van medewerkers.

5 LCMS staat voor Landelijk Crisis Management Systeem Het is een afgeschermde website 
om een actueel en gedeeld beeld te onderhouden ter ondersteuning van het netcentrisoh werken.


