Hoe dan
De vernieuwingen in het Fieldlab Zuid6 richten zich op het ontsluiten, verrijken en delen van
informatie uit het netwerk van de veiligheidsregio. Daardoor wordt de informatiepositie van alle
organisaties in het netwerk van de veiligheidsregio versterkt en wordt planning, besluitvorming en
uitvoering van activiteiten in alle fasen van de rampencyclus ondersteund.
Het vernieuwende in het Fieldlab heeft drie aspecten:
•
•
•

Het ontsluiten en verbinden van data in verschillende toepassingen die risicobeheersing,
planvorming en besluitvorming ondersteunen;
De ontwikkeling van een “doctrine” die informatiegestuurde veiligheid ondersteunt;
Het grensoverschrijdend samenwerken tussen de zes regio’s.

Het Fieldlab brengt vraag naar en aanbod van informatie samen in innovatieve toepassingen. In veel
gevallen wordt de vraag gestimuleerd door het aanbod. Daarom zijn we in het Fieldlab begonnen met
ontwikkelen van toepassingen die de informatiepositie van de veiligheidsregio zichtbaar maken. Door
die zichtbaarheid van informatie wordt ook duidelijk welke informatie nog ontbreekt en kunnen de
afnemers van de informatie ook hun behoefte aan data beter specificeren.
Onze principes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

We hebben een gedeelde / afgestemde technische basis;
We bedenken één keer wat we nodig hebben en passen dat 6 keer toe;
We hebben een gedeeld beeld en doel;
We focussen ons op projecten en toepassingen, niet op beleid;
We creëren minimale afhankelijkheid en waarborgen de ruimte voor eigenheid;
We gebruiken het Fieldlab om te experimenteren en leren;
We sluiten zowel op de regio als op de landelijke ontwikkelingen aan;
De kennis en ervaring die wij binnen het Fieldlab opdoen, stellen wij ter beschikking aan
andere regio’s.

Wat gaan we in 2021 doen?
We hebben nog heel veel ambities, maar we zijn ook realistisch. Onderstaand overzicht geeft inzicht
in een aantal projecten die we continueren of opstarten in 2021:
•

•

•

•

Informatieknooppunt
o IGV-portal
o Doorontwikkelen Omgevingsscan
o Nieuwe geografische datasets van partners zoals de Provincie en verzekeraars ontsluiten
Veiligheidsbeelden
o Tactisch / bestuurlijk Veiligheidsbeeld
o Veiligheidsbeeld Meldkamer samen met LMS
Dataplatform
o Incidentanalyses Zuid6
o Dashboarding (samen met het IFV en het CKR2)
Dynamische informatie
o Dynamisch Weerrisicoprofiel (Early Warning Centre ontwikkeling met KNMI)
o Data over wateroverlast
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