
Continuïteitsplan
Zorgen dat onder moeilijke omstandigheden 
de belangrijkste dienstverlening aan onze 
inwoners zo veel mogelijk doorgaat

Er zijn voorbeelden denkbaar 
dat veel medewerkers 
uitvallen. Denk aan een 
griepvirus of overstroming. Dit 
gebeurt ongepland en raakt 
de organisatie op kwetsbare 
onderdelen. Het zet de 
continuïteit van de gemeente 
onder druk.Datum: 10 maart 2020

Versie: concept 3
Vastgesteld door: -



De doelen

Doel
We zorgen dat onder moeilijke omstandigheden de belangrijkste 
dienstverlening aan onze inwoners zo veel mogelijk doorgaat. Zo 
werken we aan blijvend vertrouwen.

We willen:
• anticiperen op risico’s
• belangrijke dienstverlening zo veel mogelijk voortzetten

Doelgroep
Ambtelijke organisatie en samenwerkingspartners

Belangrijke andere documenten
Continuïteitsplan BWB dienstverlening

Wat staat in dit plan?
• De doelen
• Wanneer treedt het plan in werking?
• Wat zijn de kritische processen?

Bijlagen:
1. Hoe bepaal je een kritisch proces?
2. Preventie A-virus

Concept



Wanneer treedt het plan in werking?

Proceseigenaar

P&O adviseur

IVR

KCC

Communicatie

Signalen 
doorsturen naar:
veiligheid@westbetuwe.nl

Team IVR 
analyseert de 
signalen

Team IVR 
informeert crisis-
app West Betuwe

We kunnen niet 
meer leveren

Ziekteverzuim 
loopt snel op: 
meer dan 15%

Personele
inzet nodig 
voor crisis

We krijgen een 
toename van 

klachten

De media gaan 
los

Besluitvorming:
door directie in afstemming 
met de burgemeester

Opdracht:
uitvoeren con-
tinuïteitsplan

Concept



landelijke richtlijnen volgen | maatwerk

Preventief: interne en externe communicatie | media watching | 

Wat zijn de kritische processen?

Wat doen we als de kritische 
processen onder druk staan?

INTERN SCHUIVEN

INHUREN

OUD COLLEGA’S VRAGEN SLAGVAARDIGHEID 
ORGANISATIE

INTERGEMEENTELIJKE 
SAMENWERKING

GAAT GOED GAAT NIET GOED

GAAT
GOED

GAAT
NIET GOED

Concept

Riolering

Verkeersregelinstallaties

Verwijderen 
verontreinigingen wegdek

Verhelpen en afzetten 
calamiteiten openbare ruimte

Aanvraag: reisdocument, rijbewijs 
Aangifte: Basisregistratie Personen

Signaleren onveilige thuissituaties

Uitkeringen en subsidies

Inzamelen:
gevaarlijk afval, asbest, kadavers

Facilitaire dienstverlening

Vergunningen, contracten 
en juridische procedures

Gladheidsbestrijding

Crisisorganisatie Verkiezingen Processen BWB

Begraven

complexe
zorgvraag sociaal

Telefonische 
bereikbaarheid

OPSCHALEN IN 
CRISISSTRUCTUUR 
(GRIP)

Problemen 
opgelost? 
back to 
basic



Bijlage 1:
Preventie: Wat kunnen we doen om verspreiding van een A-virus te 
voorkomen?

Concept

Neem contact op met je leidinggevende als je:
• in een risicogebied of -locatie bent geweest
• in contact bent geweest met iemand die (mogelijk) 

besmet is
• klachten van verkoudheid hoesten of koorts hebt

In overleg met leidinggevende thuiswerken.

Voor melding een van bovenstaande 
situaties, of voor vragen: stuur een mail aan 

veiligheid@westbetuwe.nl

Regelmatig reinigen gebruiksvoorwerpen

Goede handreinigingsmiddelen op sanitair

Sturen op bemensing van kritische processen

Sturen op preventief thuiswerken 

Bieden voorzieningen thuiswerken

Sturen op verminderen klantcontacten, 
huisbezoeken

Bezetting sturen op werktijdspreiding en 
splitsen van groepen medewerkers

Vergunningverlening op basis van 
afwegingskaders

Wat kan ik zelf doen? Wat kan de werkgever doen?

Extra maatregelen



Bijlage 2:
Formulier implementatieoverzicht maatregelen

Concept

     
 

Formulier implementatieoverzicht maatregelen (n.a.v. coronavirus)  

Bijlage  Formulier implementatieoverzicht maatregelen (n.a.v. corona)  
 
Team   : FZ&I 
Datum   : 10-03-2020 
 
 
Proces Maatregel Eindverantwoordelijke Uitvoerder (vanuit eigen team) Voor uitvoering afstemming nodig met [andere 

afdeling/externe partijen/etc.] 
Doorlooptijd 

Schoonmaak  Voorraadbeheer op pijl 
 Schoonmaakfrequenties 

aanpassen aan behoeftes 

 Marca Graven  Sandra van Leur 
 Theo Ausems 
 Bert Sluismans 

 Werkzaak Rivierenland  2 maanden 

Catering  Strikte naleving 
schoonmaak/HACCP 

 Marca Graven (Tiel) 
 Rene van Kessel (CB) 

Zie eindverantwoordelijke  Werkzaak Rivierenland 
 Albron Catering 
 Huis van de Stad 

 2 maanden 

Beveiliging  Frequent overleg mbt 
inzetbaarheid personeel en 
maatregelen tbv de 
continuïteit 

 Marca Graven Zie eindverantwoordelijke  Securitas  2 maanden 

Huismeesters  Prioriteren lemdingen nav 
inzetbaarheid. Capaciteiten 
verdelen over locaties 

 Jan de Graaf  Huismeesters  Servicedesk + toeleveranciers  2 maanden 

Toegangsverlenging  Proces centraliseren  Jan de Graaf  Theo Ausems 
 Servicedesk FZ 

 Nvt  2 Maanden 

Warme dranken service  Frequent overleg mbt 
inzetbaarheid personeel en 
maatregelen tbv de 
continuïteit 

 Marca Graven Zie eindverantwoordelijke  Douwe Egberts  2 Maanden 

Servicedesk FZ  Continuïteit waarborgen en 
prioriteren meldingen voor 
backoffice 

 Jan de Graaf  Servicedesk FZ  Nvt  2 Maanden 

 
 
Team   : FPJ/Control 
Datum   : 9 maart 2020 
 
Proces Maatregel Eindverantwoordelijke Uitvoerder (vanuit eigen team) Voor uitvoering afstemming nodig met [andere 

afdeling/externe partijen/etc.] 
Doorlooptijd 

Jur. Ondersteuning crisisorg. Voorbereiden op inzet O. Braspenning /  bestuurlijk: bgm Dick Stoffer Crisisorg. (AOV Tiel, C’borg) 1 week 
Huisverboden Afstemming MBZ - IV gemeenten O. Braspenning /  bestuurlijk: bgm Aline ter Horst MBZ (GGD), contactpers. Regio gemeenten 1 week 
 



Concept

 
Team                          : FA en FB 
Datum                        : 11-3-2020 
 
 
Proces Maatregel Eindverantwoordelijke Uitvoerder (vanuit eigen team) Voor uitvoering afstemming nodig met [andere 

afdeling/externe partijen/etc.] 
Doorlooptijd 

Financieel Advies Thuis werken Lolkje Attema Alle team leden Gemeente, BWB Zeer divers 
FA treasury Uitval Jan de Graaf Lolkje Attema Voldoende buffer Gemeente, BWB Zeer divers 
FB salarissen Uitval Ger v Maurik Lonneke van Buren verv Lolkje Noodproces netto salaris uitbetalen Gemeente, BWB 3e week vd maand 
 
 
Team   : Informatiebeheer – Document & recordmanagement 
Datum   : 11 maart 2020 
 
Proces Maatregel Eindverantwoordelijke Uitvoerder (vanuit eigen team) Voor uitvoering afstemming nodig met [andere 

afdeling/externe partijen/etc.] 
Doorlooptijd 

Inkomende papieren post 
verwerken 

3 personen aangewezen volgens 
vast weekrooster, 3 personen als 
achtervang 

Ayold van der Meulen Afstemming via de dagstart door Peter van 
Birgelen, achtervang Anja Verweij 

11 maart 2020 contact geweest met PostNL: 
aanleveren van post gegarandeerd 

- 

Inkomende mail verwerken 2 personen aangewezen volgens 
vast weekrooster, 2 personen als 
achtervang 

Ayold van der Meulen Afstemming via de dagstart door Peter van 
Birgelen, achtervang Anja Verweij 

nvt - 

Inkomende mail OLO verwerken 1 persoon aangewezen volgens 
vast weekrooster, 1 als 
achtervang 

Ayold van der Meulen Afstemming via de dagstart door Peter van 
Birgelen, achtervang Anja Verweij 

nvt - 

Uitgaande post verwerken ODR 1 persoon aangewezen volgens 
vast weekrooster, 1 als 
achtervang 

Ayold van der Meulen Afstemming via de dagstart door Peter van 
Birgelen, achtervang Anja Verweij 

11 maart 2020 contact geweest met ODR, Mark 
Wolters; processen gaan gegarandeerd door. Ook 
wanneer pand ODR gesloten is.  

- 

Uitgaande reguliere post 
verwerken 

1 persoon aangewezen volgens 
vast weekrooster 

Ayold van der Meulen Afstemming via de dagstart door Peter van 
Birgelen, achtervang Anja Verweij 

11 maart 2020 contact geweest met PostNL: ophalen 
van post gegarandeerd 

- 

 
 
Team   : Informatiebeheer/GEO-basisregistraties 
Datum   : 5-3-2020 
 
 
Proces Maatregel Eindverantwoordelijke Uitvoerder (vanuit eigen team) Voor uitvoering afstemming nodig met [andere 

afdeling/externe partijen/etc.] 
Doorlooptijd 

BAG 1 medewerker aangewezen voor 
het uitvoeren van bedrijfskritisch 
BAG werk. 2 personen aangesteld 
als achtervang. 

Ayold van der Meulen Afstemming intern wordt opgepakt door 
Marnix Snaphaan, Adrie de Jong is aangewezen 
persoon, Janny van Keulen en Marnix Snaphaan 
zijn achtervang. 

Binnen Geo-basisregistraties: interne afstemming 
(vrijdag 5-3-2020) 
ODR: Marnix neemt 5-3-2020 contact op met Marcel 
Keijman om noodscenario te bespreken. 

6-3-2020 afgerond 

WKPB 1 medewerker aangewezen voor 
het uitvoeren van bedrijfskritisch 
WKPB werk. 2 personen 
aangesteld als achtervang. 

Ayold van der Meulen Afstemming intern wordt opgepakt door 
Marnix Snaphaan, Adrie de Jong is aangewezen 
persoon, Janny van Keulen en Marnix Snaphaan 
zijn achtervang. 

Binnen Geo-basisregistraties: interne afstemming 
(vrijdag 5-3-2020), er is een gezamenlijk emailadres 
WKPB@bvowb.nl  waarmee procesflow gegarandeerd 
is. Marnix zekerheidshalve nog toevoegen. 
 

6-3-2020 afgerond 

 
 



Concept

Team   : POI 
Datum   : Woensdag 11 maart 2020  
 
 
Proces Maatregel Eindverantwoordelijke Uitvoerder (vanuit eigen team) Voor uitvoering afstemming nodig met [andere 

afdeling/externe partijen/etc.] 
Doorlooptijd 

Plaatsen vacatures Om en om werken en thuiswerken 
mogelijk maken 

Patricia Havelaar Personeelsadministratie Nvt Week 

Ziek- en hersteld meldingen Om en om werken en thuiswerken 
mogelijk maken 

Patricia Havelaar Personeelsadministratie Nvt Week 

Arbeidsvoorwaardengesprekken Inventarisatie alternatieve locaties  Patricia Havelaar HR-professionals Nvt Week 
Werkprocessen Mijn P&O Einde dienstverband in kaart 

brengen en signaleren 
Patricia Havelaar HR-professionals Nvt Week 

Afspraken maken met Afas/IJK 
over applicatiebeheer 

Patricia Havelaar / Jos Huizer Functioneel applicatiebeheer Afas Nvt Week 

Personele calamiteiten Om en om werken en thuiswerken 
mogelijk maken 

Patricia Havelaar HR-professionals / personeelsadministratie Nvt Week 

 
 
Team   : ICT 
Datum   : 
 
Proces Prioriteit Argumentatie Minimaal 

vereiste 
bezetting 

Knelpunten bij 
personeelstekort 

Sleutelfiguren Afhankelijkheden Thuiswerken 
mogelijk? 

Vervangende fysieke 
ruimte noodzakelijk? 

Knelpunten Maatregel genomen/wordt 
genomen ja/nee  
(bij ja, maatregel beschrijven in 
bijlage Formulier implementatie 
maatregelen) 

 1= geen uitstel 
2= 2 weken 
uitstel 
3= 3 maanden 
uitstel 

1= openbare orde 
en veiligheid 
2 = wettelijke 
verplichting 
3 = dienstverlening 
4 = overig 

 10%, 30%, 50% 
Blijven de prioriteiten 
bij een 
personeelsuitval van 
10%, 30%, 50% 
doorgaan en welke 
knelpunten kom je 
tegen? 

Wie - Andere 
teams/afdelingen 
- Andere organisaties, 
leveranciers 
- etc.  

Kan betreffend 
proces door 
medewerkers 
vanuit 
thuiswerksituatie 
voortgang 
vinden? 

Is het noodzakelijk voor 
het proces om dit 
vanuit een fysieke 
(gemeente-)locatie te 
laten plaatsvinden? Zo 
ja, is er een 
uitwijkmogelijkheid? 

Bij ketenpartners/ 
afhankelijkheden 

- kennis/informatie 
- systemen 
- ondersteunende 

diensten 
- middelen 

Dagelijkse 
beheer -> 
wisseling 
backups tapes 

1 2 1 Pas bij 80% (5 pers. 
Kunnen dit) 

Helpdesk Nee nee Nee; technisch mogelijk nee ? 

Dagelijks beheer 
-> ICT 

1 3 3 (1 FO, MO, BO) Pas bij 60% ICT (namen 
noemen?) 

Leveranciers Ja Nee ?  

Dagelijks beheer 
-> 
applicatiebeheer 

1 3  Min 1 per 
applicatie 

>1 App beheer (namen 
noemen?) 

Leveranciers ja nee ?  

Incidentproces 2 of 1 3 5  Bij 66% ziekte kan nog 
draaien (per 
subgroep) 

IM/HD  ja nee nee ? 

Helpdesk 1 3 2 >33% HD ICT ja nee nee ? 
Change proces 1,2 3 2 >50% CM/CC ICT/APP ja nee Nee/ja ? 
 


