Team Crisisbeheersing binnen Veiligheidsregio Drenthe (VRD) is de ‘motor’ van de Drentse
Crisismanagementorganisatie. Het thema crisisbeheersing en rampenbestrijding wordt hoog op de
agenda’s gehouden en als team zorgen we voor de verbinding tussen de hulpverleningsdiensten,
gemeenten, collega veiligheidsregio’s en andere relevante (crisis)partners. Samen bereiden we alle
crisisfunctionarissen en -teams voor op (crisis)situaties die in meer of mindere mate ontwrichting
veroorzaken in de maatschappij.

Hoofd crisisbeheersing
We zoeken een hoofd crisisbeheersing die tevens MT lid is met de portefeuille

crisisbeheersing. Als portefeuillehouder ben je MT-lid, daarnaast ben je adviseur én lid van het

Directeuren Overleg Veiligheid Drenthe (DOV). Je hebt ook de rol teamleider crisisbeheersing.
Kortom: je bent voor Drenthe hét boegbeeld van crisisbeheersing.
Binnen de VRD vertrouwen we op het vakmanschap bij onze medewerkers. Dit betekent dat het MT
op afstand op resultaat stuurt. Binnen deze context geef je leiding aan het Team Crisisbeheersing
en ben je aanspreekpunt voor andere teams.
Op basis van onze waarden vakmanschap, verbinding en vertrouwen ga jij samen met anderen
crisisbeheersing verder uitbouwen. Je bent een netwerker pur sang en hebt daar plezier in.
Rumoerige, instabiele omgevingen brengen in jou het beste naar boven. Je vindt het leuk om
stabiliteit en inzicht te brengen zodat je weer (samen) naar de volgende fase kunt gaan. Die weer
rumoerig en instabiel blijkt te zijn zodat je… Enfin, je begrijpt ongetwijfeld wat wordt bedoeld!

Wie zoeken wij?
Iemand die de komende drie tot vijf jaar de
tanden wil zetten in een ontwikkelopdracht.
Uiteraard heb je analytisch vermogen en
netwerkvaardigheden. Je bent iemand waar
anderen graag mee samen werken. Je hebt
een breed blikveld en kunt vanuit verschillende perspectieven beschouwen. Je bent een
partner voor je mede-portefeuillehouders,
leden van team crisisbeheersing en andere
(crisis)partners. En natuurlijk wil je een
actieve rol uitvoeren in de crisisbeheersing
zodat je de slag kunt maken van theorie naar
de praktijk. Naast werken in een hele leuke
organisatie en in een uitdagende baan
ontvang je een passend salaris (functieschaal
13).

Meer weten?
Ben je nieuwsgierig naar de baan en naar ons? Bel dan met Fred Heerink (directeur). Fred is
bereikbaar via 06 51099262. Stuur je reactie, onder vermelding van ‘portefeuillehouder
crisisbeheersing’ vacaturenummer 19_01, vóór 25 februari naar po@vrd.nl. We hebben gekozen
voor een eerste kennismaking in de vorm van speeddates. Dit biedt jou de kans om in korte tijd
met veel mensen van de organisatie in contact te komen. De speeddates staan gepland op
vrijdagmiddag 15 maart. Deze vacature is in- en extern uitgezet.

