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5Voorwoord

Voorwoord

 door Pieter van Vollenhoven

Fraai staat het wèl, zo’n neptekst in het latijn. En vooral regelmatig. Tè regel-
matig zelfs, want in het latijn zijn de woorden gemiddeld langer dan in het 
nederlands. En ook het aantal letters met uitstekende delen is in verhouding 
met een taal als het latijn groter. Meer staarten en stokken dus. Een neder-
landse imitatietekst is dan misschien iets minder rustig qua beeld, maar in 
ieder geval realistisch. Dit vergemakkelijkt het beoordelen van een bepaalde 
letter, korps, interlinie of kolombreedte. Wil men daarbij ook nog alle letters 
van het alfabet in ’n zo kort mogelijke zin bij elkaar zien dan komt men op 
uitdrukkingen als: Doch vlakbij zwerft een exquis gympje. Een bedenksel 
van Battus. En als hij hiervoor de P.C. Hooftprijs krijgt, dan weet ik ook wie 
de winnaar van de volgende is: John Mail. Want die kwam met de minder 
ver gezochte, dus betere uitdrukking: Sexy qua lijf, doch wat bang voor het 
zwempak.
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Inleiding

	 door	Gert-Jan	Ludden	en	Fred	Zaaijer

Algemeen
De wereld staat in brand. Kijk maar naar het journaal. Vrijwel dagelijks zijn 
we getuige van oorlog- en geweldpleging, vluchtelingenstromen, radicali-
sering, terrorisme, milieuproblemen, klimaatverandering, infectieziekten, 
economische- en financiële crises, natuurrampen en cybercrime. Nationale 
en internationale veiligheid zijn niet meer los van elkaar te zien. Vanaf het 
begin van de 21e eeuw zien we een verschuiving van de klassieke rampen-
bestrijding naar de moderne crisisbeheersing. De aanslagen in Amerika 
(september 2001), Madrid (maart 2004) en Londen (juli 2005) hebben daar-
bij katalyserend gewerkt. In Nederland hebben de moord op Pim Fortuyn 
en Theo van Gogh bijgedragen aan meer maatschappelijke bewustwording 
rond veiligheid.
Na iedere verschrikkelijke gebeurtenis zien we steeds weer hetzelfde pa-
troon: Kamerleden zijn geschokt en dringen aan op maatregelen; betrokken 
bestuurders zijn niet in staat adequaat te reageren; de communicatie met 
getroffenen en burgers laat te wensen over en onderzoeksrapporten richten 
zich alleen op de schuldvraag. We trappen nogal eens in dezelfde val en leren 
niet of nauwelijks van rampen en crisissituaties uit het verleden. Hoe is dat 
te verklaren?

Van	rampenbestrijding	naar	crisisbeheersing
Er is een significant verschil tussen rampenbestrijding en crisisbeheer-
sing. Rampenbestrijding richt zich primair op de fysieke veiligheid, zoals 
verkeersongevallen, branden, explosies en schietincidenten. Het zijn vaak  
plotselinge gebeurtenissen met veel gewonden en/of dodelijke slachtoffers. 
De hulpverlening is snel ter plaatse, bestuurders geven duiding aan de ge-
beurtenis en er wordt een tijdje (psychosociale) nazorg gegeven. 
Bij crisisbeheersing ligt de focus meer op integrale veiligheid. Naast fysieke 
veiligheid hebben we het dan over territoriale veiligheid, economische vei-
ligheid, ecologische veiligheid, sociaal-maatschappelijke veiligheid en be-
scherming van het cultureel erfgoed. De nationale veiligheid is in het geding 
wanneer één of meer van deze vitale belangen worden bedreigd. 
Maar er zijn meer kenmerkende verschillen. Crisisbeheersing is complexer 
en sluimerend van karakter; de aanpak is minder protocollair en meer top-
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down dan bottum-up; de private sector speelt een belangrijke rol en cri-
sisbeheersing vereist een professionelere aanpak in de risicoanalyses en 
(bestuurlijk) leiderschap. Crisissituaties blijken in de praktijk vaak moei-
lijk te managen. Enkele voorbeelden illustreren dit. De aardbevingsproble-
matiek in Groningen werd te lang als een economisch probleem in plaats 
van een veiligheidsprobleem beschouwd. De kredietcrisis kende geen 
multidisciplinaire aanpak en had geen gezicht. Europese regeringsleiders  
weten geen raad met de grote vluchtelingenstromen die West-Europa sinds  
medio 2015 in de greep houden. En ook de toenemende agressie tegen hulp- 
verleners blijkt moeilijk te beteugelen. 

De	veiligheidsregio
Sinds 2002 bereidt Nederland zich beter voor op grootschalige rampen en 
crises. Daartoe zijn 25 veiligheidsregio’s in het leven geroepen. Alhoewel er 
veel dynamiek in deze regio’s is, valt ook op dat fundamentele verbeteringen 
moeizaam worden gerealiseerd. De veiligheidsregio’s richten zich voorna-
melijk op rampenbestrijding en (vrijwel) niet op crisisbeheersing. 
Dat zien we terug in de regionale risicoprofielen. Bijna iedere veiligheidsre-
gio identificeert de zogenaamde flitsrampen, de pandemie, uitval van ICT-
voorzieningen, evenementenveiligheid en paniek in menigten als risico. De 
regionale risicoprofielen vormen de input voor regionale beleidsplannen. 
Omdat de regionale risicoprofielen nauwelijks verschillen, zijn de regionale 
beleidsplannen ook nagenoeg gelijk. 
Een ander probleem is dat de basisprincipes van crisisbeheersing zich niet 
verhouden met de grondbeginselen van het poldermodel. Crisisbeheersing 
vereist commandovoering en dat vraagt andere vaardigheden en wetmatig-
heden dan traditioneel management, waarbij veel tijd wordt gestoken in over- 
leg om consensus te bereiken in de besluitvorming. Met de komst van de veilig-
heidsregio’s is een vierde bestuurslaag (verlengd lokaal bestuur) in het leven 
geroepen, waarbij men de gezagsstructuur heeft aangepast aan de inrichting 
van de operationele diensten. Dat is fundamenteel onjuist. De ‘operatie’ moet 
zich conformeren aan de gezagsstructuur en niet andersom. Tenslotte werkt 
het ook niet bevorderend dat de politie en het Openbaar Ministerie geen deel 
uitmaken van de veiligheidsregio. In het overleg en de samenwerking met 
andere veiligheidspartners werkt dat vaak contraproductief.

Departementaal	niveau
Ook op departementaal niveau krijgt crisisbeheersing niet de aandacht die 
het verdient. Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) heeft veel aan-
dacht voor de (reorganisatie van de) nationale politie en speerpuntthema’s 
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als radicalisering en cybercrime. Crisisbeheersing en sturing geven aan de 
veiligheidsregio’s staat sinds 2012 (oprichting ministerie van Veiligheid en 
Justitie) op een laag pitje. Er is weinig afstemming tussen de verschillende 
ministeries en het ontbreekt de departementen veelal aan een ‘operationele 
mindset’ bij het ontwikkelen van beleid. De vakdepartementen veronder-
stellen dat nationale crises monodisciplinair kunnen worden aangestuurd. 
Het coördinerend vakdepartement VenJ wordt niet in een positie gebracht 
van doorzettingsmacht. Daarom is de kredietcrisis bijvoorbeeld niet opge-
nomen in de nationale risicobeoordeling. Het departement van Financiën 
wilde graag de leiding behouden. De publiek-private samenwerking blijft 
onderbelicht. Van de tien jaar geleden door het project Nationaal Adviescen-
trum Vitale Infrastructuur (NAVI) opgezette samenwerkingsverbanden en 
kennisdatabank is niets meer zichtbaar. Verder is het opmerkelijk dat de in 
2008 opgerichte civiel-militair geïntegreerde landelijke operationele staf te 
Driebergen in 2015 al weer is opgeheven.

Niet	opgepakte	signalen
De afgelopen twee jaar hebben de Commissie Hoekstra (evaluatie wet op de 
Veiligheidsregio’s), de staat van de rampenbestrijding 2013 en het rapport 
van de Algemene Rekenkamer 2014 (Zicht Overheden op beschermen bur-
gers en bedrijven) onomstotelijk vastgesteld dat de veiligheidsregio’s niet 
voldoen aan de (wettelijke) normen en veel meer aandacht zouden moeten 
besteden aan crisisbeheersing. De praktijk wijst uit dat de decisionmakers 
deze conclusies en aanbevelingen naast zich neerleggen en er blijkbaar geen 
enkele instantie is die daarop toeziet. We ploeteren dus maar voort, onge-
twijfeld met de beste bedoelingen. 

Fundamentele	verbetering
Er zitten duidelijke weeffouten in het proces van crisisbeheersing zoals dat 
in Nederland is georganiseerd. Er is een soort onmacht om tot verbetering 
te komen. De kloof tussen de Haagse werkelijkheid (regie) en het veld wordt 
steeds groter. De burger, zeker als getroffene van een ramp of crisis, wordt 
hier de dupe van. Voldoende reden om met dit boek de vinger op de zere 
plek te leggen. De initiatiefnemers beschrijven in dit boek acht fundamen-
tele knelpunten met bijbehorende verbetermaatregelen om de crisisbeheer-
sing in Nederland naar een substantieel hoger niveau te tillen. Daarmee 
kan de basis worden gelegd voor ’meer grip op crisis’, de toepasselijke thema 
van dit boek. Elk thema wordt geanalyseerd door een professional met veel 
praktijkervaring. Ter introductie volgt hier een korte toelichting op deze acht 
thema’s.
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Leren van buitenlandse rampen en crises
Hoe komt het dat we ons zo weinig bewust zijn van de lessons learned van 
eerdere crises. En hoe gaan we dat veranderen? Eelco Dykstra zocht naar de 
obstakels waar we keer op keer tegenaan lopen – en die we maar niet schij-
nen te kunnen oplossen. Zijn zoektocht resulteerde in het Nine Universal 
Roadblocks Model. Negen universele wijsheden die de crisisbeheersing in 
Nederland een sterke verbeterimpuls kunnen geven.

Structuur van crisisbeheersing
Rob de Wijk legt de structuur van de crisisbeheersingsorganisatie in Neder- 
land onder het vergrootglas, inclusief verantwoordelijkheden en bevoegd-
heden. Hij analyseert niet alleen de kwaliteit van crisisbeheersing op  
nationaal niveau maar ook de werkwijze van de veiligheidsregio’s. Waarom 
sluiten de veiligheidsregio’s niet aan op de nationale veiligheidsstrategie en 
de nationale risicobeoordeling? Hoe zit het met het veiligheidsgevoel van de 
burger en waarom is er een risico-regelreflex van de overheid? De Wijk doet 
tevens voorstellen om professioneler op te leiden, te trainen en te oefenen 
alsmede geleerde praktijklessen te borgen in kenniscentra.

Bestuurlijke bewustwording en vaardigheden
In Nederland hebben we gelukkig weinig grote rampen en crisissituaties. 
Bewustwording van integrale veiligheid en crisisbeheersing door bestuur-
ders staat derhalve nog in de kinderschoenen. Als een crisis zich voordoet, 
blijkt een bestuurder zich dan ook ongemakkelijk te voelen. Bas Eenhoorn 
was burgemeester van Alphen aan den Rijn toen Tristan van der Vlis in  
winkelcentrum De Ridderhof zes mensen doodschoot en nog eens zeventien 
verwondde, alvorens zichzelf te doden. Eenhoorn bespreekt hoe bestuurders 
zich beter kunnen voorbereiden op een crisis, over welke kennis ze moeten  
beschikken en welke vaardigheden nodig zijn om in moeilijke situaties  
kritieke besluiten te nemen.

H1

H2

H3
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Publiek-private samenwerking
Publiek-private samenwerking kan de crisisbeheersing in Nederland ver-
sterken. Door kennis, kunde, investeringen en krachten te bundelen, weten 
overheid, private sector en wetenschap synergie te bereiken en de beste re-
sultaten te behalen bij het oplossen van crisisbeheersings- en veiligheids-
vraagstukken. Of toch niet? In de praktijk blijken er allerlei obstakels te zijn 
die roet in het eten gooien. Samenwerken is toch niet zo eenvoudig als het 
lijkt. Een PPS heeft dan ook twee kanten. Welke overheerst? Ida Haisma on-
derzoekt of een PPS ‘kicken’ of ‘killing’ is.

Civiel-militaire samenwerking
Sinds 2004 is Defensie een structurele veiligheidspartner die civiele instan-
ties bij rampen en in humanitaire noodsituaties op Nederlands grondgebied 
ondersteunt. Bij crisisbeheersing wordt de expertise van Defensie nog on-
voldoende benut en komen vraag en aanbod vaak niet tot elkaar. Het open-
baar bestuur, de operationele diensten en het bedrijfsleven laten de kansen 
die Defensie biedt nog te veel liggen, zo analyseert Ruurd Reitsma. Volgens 
hem is een wederzijdse kennisverdieping en kennissenverbreding nodig om 
meer rendement te halen uit de samenwerking. Het ‘warehouse-concept’ 
dat hij introduceert, is inspirerend en innovatief te noemen.

(Moreel) leiderschap
Bij crisisbesluitvorming en leiderschap is vrij weinig aandacht voor morele 
dilemma’s en ethische aspecten waarvoor leiders in publieke organisaties 
zich soms gesteld zien. Bestuurders moeten zich hiervan bewust zijn. Paul 
Nieuwenburg beschrijft aan de hand van actuele casuïstiek hoe publieke 
functionarissen hun integriteit kunnen bewaren in situaties waarin geen 
moreel juiste beslissingen genomen kunnen worden. 

H4

H5

H6
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Crisiscommunicatie
Bestuurders en beleidsmedewerkers gaan vaak de fout in met crisiscommu-
nicatie. Hoe komt dat? En hoe is dat te verbeteren? Hans Siepel bespreekt de 
drie aspecten van crisiscommunicatie: informatievoorziening, schadebeper-
king en betekenisgeving. Hij legt uit waarom juist ‘betekenisgeving’ voor 
bestuurders een cruciaal aspect is in crisiscommunicatie. En hij geeft aan 
waarom relatiecommunicatie veel belangrijker is dan reputatiecommuni-
catie. Bestuurders zouden in crisissituaties dienen te varen op een moreel 
kompas en meer vanuit het hart moeten spreken. In het hoofdstuk van Hans 
Siepel wordt crisiscommunicatie uitgerold als een operationeel proces.

(Psychosociale) nazorg
De professionaliteit van de nazorg bij rampen en crises verdient meer aan-
dacht. Hulpverleners onderschatten vaak de zelfredzaamheid en veerkracht 
van slachtoffers en hun dierbaren. Daarom wordt er in de praktijk in een te 
vroeg stadium vaak te veel psychosociale zorg aan de slachtoffers van ram-
pen aangeboden. Peter van Loon beschrijft op heldere wijze waar de valkui-
len liggen en hoe de nazorg in de praktijk een kwalitatief hoogwaardiger 
invulling kan krijgen.

	
	
Tot	slot
Er verschijnt veel vakliteratuur over crisisbeheersing en rampenbestrijding. 
Naar onze mening belichtten deze artikelen te weinig de ‘blinde vlekken’. 
Door middel van scherpzinnige analyses in dit boek willen we hier beter 
invulling aan geven. Het is onze bedoeling dat binnen het professionele 
werkveld en binnen de onderwijssector een inhoudelijke discussie ont-
staat, waardoor de crisisbeheersing in Nederland op weg naar 2020 een 
professionelere aanpak krijgt. De burgers van dit land hebben hier recht op.  
 
Wij wensen de lezer veel leesplezier.

H7

H8
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Wat kunnen we leren van buitenlandse
rampen en crises?
 International Emergency Management en het Nine Universal Roadblocks 
(NUR) Model.

	 door	Eelco	Dykstra

	  Een opmerking vooraf: Voor	diegenen	die	niet	gewend	zijn	aan	mijn	
schrijf-	en	spreekstijl	vermeld	ik	maar	even	dat	deze	‘speels-provoce-
rend’	is.	Als	u	het	leuk	vindt,	is	het	‘speels’.	Als	u	het	niet	leuk	vindt,	
boekt	u	het	af	onder	‘provocatie’.	Alsof	ik	naast	u	sta.	Om	u	dichterbij	
het	geschrevene	te	betrekken.	Om	u	het	gevoel	te	geven	dat	u	mede-
eigenaar	 bent	 van	 dit	 onderwerp.	 Waarom	 dat	 laatste	 belangrijk	 is,	
staat	aan	het	eind	van	deze	inleiding	en	aan	het	eind	van	dit	hoofd-
stuk.

	

“You know, Eelco...,” zei	de	zeer	ervaren	man,	“we have concluded that there 
is a design flaw in humans: they are, by nature, reactive - and will never be  
pro-active”. Deze	man	was	een	zogenoemde	Federal	Coordinating	Officer	van	
het	Amerikaanse	Federal	Emergency	Management	Agency	(FEMA).	Gepokt	
en	gemazeld	door	de	vele	crises	die	hij	had	meegemaakt,	sprak	hij	deze	zin	
uit	toen	wij	in	2006	samen	evalueerden	wat	er	allemaal	mis	en	goed	gegaan	
was	tijdens	de	orkaan	Katrina	(1).	
	
Een weeffout in het menselijke ras? 
Zijn we gedoemd om pas te reageren nadat er iets kapot is gegaan? 
Besturen wij een schip door alleen naar het kielzog te kijken?	(2)
	
Toen	–	en	nu	nog	steeds	–	weigerde	ik	deze	conclusie	te	onderschrijven	al-
hoewel	ik	zeer	goed	begreep	hoe	hij	en	zijn	collega’s	tot	hun	slotsom	waren	
gekomen.	Noem	mij	onverwoestbaar	positief,	ja,	zelfs	een	koppige	idealist,	
maar	ik	dacht:	het	moet	toch	mogelijk	zijn	om	iets	slims	te	bedenken	waar-
door	we	mensen	zover	krijgen	dat	ze	uit	eigen	beweging	proactief	of	pro-
actiever	omgaan	met	allerlei	vormen	van	ellende	die	vanuit	de	toekomst	op	
hen	(=	ons)	afkomen?		

1
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Zo	gezegd	zo	gedaan.	Toegevoegd	aan	mijn	toenmalige	onderzoeksopdracht	
(breng	 in	 kaart	 waaruit	 het	 vakgebied	 International	 Emergency	 Manage-
ment	zou	moeten	bestaan),	werd	dus	ook	de	volgende	vraag:	Hoe komt het 
dat we ons zo weinig bewust zijn van en zo weinig doen met de lessons learned 
van eerdere crises – en hoe gaan we dat veranderen?	(3)	
Gebaseerd	op	vele	jaren	internationale	ervaring	van	allerlei	mensen	met	al-
lerlei	crises	(all-hazard)	zochten	we	naar	de	obstakels	waar	we	keer	op	keer	
tegenaan	lopen	-	en	die	we	maar	niet	schijnen	te	kunnen	oplossen.	

In	 dit	 hoofdstuk	 deel	 ik	 met	 u	 het	 resultaat	 daarvan	 via	 het	 zogenoemde	
Nine Universal Roadblocks	of	NUR	Model.	Met	daarbij	de	opmerking	dat	het	
NUR	 model	 allang	 niet	 meer	 een	 theoretisch	 concept	 of	 raamwerk	 is.	 Het	
model	 wordt	 toegepast	 wanneer	 sprake	 is	 van	 grote	 complexiteit	 c.q.	 het	
ontbreken	van	overzicht	en	kan	zowel	voor	de	analyse	van	problemen	als	bij	
de	 zoektocht	 naar	 oplossingen	 ingezet	 worden.	 Overal	 waar	 dwarsverbin-
dingen	nodig	of	wenselijk	zijn.	Als	aanloop	naar,	sterker	nog,	als	onderdeel	
van,	Universal	Roadblock	#1	staan	we	eerst	stil	bij	een	paar	kernbegrippen.

Emergency Management
Rondom	begrippen	als	‘ramp-incident-crisis-catastrofe’	of	‘ongeluk-storing-	
aanslag-sabotage’	kan	spraakverwarring	ontstaan;	enerzijds	omdat	mens-
en	 wel	 hetzelfde	 woord	 gebruiken	 maar	 er	 iets	 anders	 mee	 bedoelen,	 an-
derzijds	 wanneer	 zij	 vooruitlopen	 op	 de	 beschikbare	 informatie.	 Zo	 valt	
bijvoorbeeld	op	dat	het	woord	‘ramp’	niet	zozeer	gebruikt	wordt	om	de	aard	
en	schaalgrootte	van	een	incident	te	beschrijven	maar	om	de	grote	emotio-
nele	impact	van	een	gebeurtenis	te	duiden.	In	het	Engelstalige	gebied	kan	
men	zo’n	beetje	alles	onder	de	noemer	‘Emergency’	(4)	schuiven.	Het	gebruik	
van	Emergency	als	koepelbegrip	verkleint	inderdaad	de	kans	op	spraakver-
warring	want	de	hierboven	gebruikte	termen	zijn	allen	wél	een	emergency	
maar	niet	alle	emergencies	beperken	zich	tot	een	ramp	of	een	incident	of	
een	crisis,	et	cetera.		

Emergency	 Management	 bestaat	 al	 een	 paar	 decennia	 als	 onafhankelijke	
wetenschappelijke	discipline	en	 als	 officieel	 erkend	 beroep	 (5),	 zij	 het	 dan	
vooral	in	het	Anglo-Amerikaanse	gedeelte	van	de	wereld	(6).	Is	dit	belang-
rijk?	Ja,	en	wel	om	minimaal	twee	redenen.	
Allereerst	omdat	daardoor	structureel	(wetenschappelijk)	onderzoek	moge-
lijk	is.	De	meeste	en	de	meest	betrouwbare	informatie	komt	dan	ook	uit	die	
landen.	 Het	 tweede	 punt,	 de	 officiële	 beroepserkenning,	 is	 eveneens	 van		
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groot	belang	want	alleen	op	deze	wijze	kan	men	jonge,	talentvolle	mensen	
(hipo’s - high-potentials)	 een	 carrièreperspectief	 bieden.	 Hierdoor	 houden	
mensen	zich	niet	meer	parttime	met	dit	onderwerp	bezig	(als	waren	zij	hob-
byisten)	maar	kunnen	zich	fulltime	wijden	aan	hun	werk.	
Dat	deze	twee	redenen	ook	betere	voorwaarden	scheppen	voor	de	borging	
en	institutionalisering	van	kennis	en	ervaring	binnen	organisaties	en	lan-
den	(residual knowledge) zal	u	niet	verbazen.	In	Nederland	bestaan	overigens	
verschillende	 interpretaties	 van	 emergency-management.	 Er	 zijn	 mensen	
die	denken	dat	een	emergency-manager	hetzelfde	is	als	een	hulpverlener.	
Anderen	 zien	 een	 emergency-manager	 juist	 als	 een	 soort	 bureaucraat	 die	
moet	toezien	op	handhaving	van	regels.	Geen	van	beiden	is	juist.	

Het	 emergency-management	 en	 de	 emergency-manager	 staan	 voor	 een	
integrale	 benadering	 van	 wat	 er	 gebeurt	 voorafgaand aan	 (pre-impact),	
tijdens (peri-impact)	 en	 na afl oop van	 een	 emergency	 (post-impact).	
Wij	duiden	deze	cyclus	ook	vaak	aan	met,	respectievelijk,	risico – response – 
consequentie.	

 Emergency Management

Risk

Pre-impact:
- prevention

- preparedness

Consequence

Post-impact:
recovery (long term)

- rehabilitation

Response

Peri-impact:
- response

- recovery (short term)

Naast	de	integraliteit	van	proces	 (pre-impact	risico	–	peri-impact	response	
–	post-impact	consequentie)	speelt	ook	een	integraliteit	van	betrokkenheid	
(participatie)	een	belangrijke	rol.	De	doelgroepen	van	de	emergency-mana-
ger	beperken	zich	namelijk	niet	tot	de	gangbare	‘triple	helix’	of	‘gouden	drie-
hoek’,	i.e.	de	combinatie	van	overheid,	bedrijfsleven	en	kennisinstellingen,	
maar	betrekt	met	name	ook	de	media	en	de	bevolking	erbij.
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Zonder	 het	 proactieve	 gebruik	 van	 de	 (social)	 media	 zal	 het	 voor	 gezags-
dragers	 moeilijk,	 zo	 niet	 onmogelijk	 zijn	 om	 effectief	 met	 de	 bevolking	 te	
communiceren.	Hoe	bijvoorbeeld	de	regionale	omroepen	in	Nederland,	van	
overheidswege	benoemd	tot	rampenzenders,	hier	invulling	aan	moeten	ge-
ven,	is	voor	velen	onduidelijk.	Elders	in	dit	hoofdstuk	wordt	ingegaan	op	de	
belangrijke	rol	die	de	bevolking	kan	–	of	zou	moeten	–	spelen,	zie	roadblock	7.	

In	 de	 Verenigde	 Staten	 maakte	 men	 de	 bevolking	 mede-eigenaar	 van	 het	
probleem	én	de	oplossingen	(7)	via	een	nationaal	systeem	en	netwerk	van	
Community	 Emergency	 Response	 Teams	 (CERT).	 Dit	 succesvolle	 program-
ma	wordt	gezamenlijk	uitgevoerd	door	de	Federal	Emergeny	Management	
Agency	en	Citizens	Corps.	De	integraliteit	van	betrokkenheid	wordt	onder-
steund	door	een	nationaal	netwerk	van	contactpersonen,	programma’s	voor	
tieners,	een	centraal	e-mail	adres	(cert@dhs.gov)	en	een	online	forum	waar	
lessons	learned	en	andere	informatie	uitgewisseld	kunnen	worden.	Als	we	
het	 ook	 internationaal	 veelgeprezen	 concept	 van	 ‘local	 community	 resili-
ence’	willen	gebruiken,	is	dit	zeker	een	model	waarop	men	zich	kan	oriën-
teren.	
	

	Het gebruik van formules
Emergencies	laten	zich	vaak	niet	goed	vangen	in	formules.	Aan	de	ene	kant	
doordat	rampen,	crises	en	 incidenten	zich	vaak	afspelen	als	enkelvoudige	
of	unieke	gebeurtenissen.	De	praktische	waarde	van	statistische	kansbere-
keningen	en	risiconormen	wordt	daardoor	vaak	overschat	–	het	aantal	ge-
beurtenissen,	groepen	of	individuen	moet	daar	immers	groter	zijn	dan	één.	
Anderzijds	kan	ook	de	hoeveelheid	en	kwaliteit	van	(beschikbare!)	informa-
tie	gedurende	emergencies	vaak	op	chaotische	wijze	variëren,	zeker	wanneer	
sprake	is	van	escalatie	en	keteneffecten.	In	het	emergency-management	is	
om	die	reden	het	denken	in	‘open	kaders’	en	‘bewegend	beleid’	zeer	aan	te	
bevelen	–	en	zou	zelfs	eerder	de	regel	dan	een	uitzondering	moeten	zijn.	

1.2
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Twee	van	de	formules	die	wel	inzetbaar	zijn	wanneer	men	het	drieluik		
risico-response-consequence	beschouwt	als	één	functioneel	geheel	ziet,	zijn	
de	volgende:

Risico	=	(Kans	x	Effect)ff			
Deze	formule	komt	u	ongetwijfeld	bekend	voor,	maar	kijk	even	naar	de	ff.	
Deze	 staat	 voor	 de ‘fear factor’ om	 aan	 te	 geven	 dat	 risico	 niet	 alleen	 een		
rationeel	 fenomeen	 is	 maar	 sterk	 beïnvloed	 wordt	 door	 psychologische-
emotionele	factoren.	Zonder	deze	fear	factor	zou	bijvoorbeeld	het	terrorisme	
niet	zo	hoog	op	de	lijst	van	risico’s	staan.	

Resilience	=	Capacity/Vulnerability
‘Resilience’	 is	 een	 term	 die	 steeds	 vaker	 gebruikt	 wordt,	 zowel	 bij	 het	 stel-
len	van	doelen	als	bij	het	meten	van	effecten (desired impact/impact mea-
surement).	 Oorspronkelijk	 komt	 deze	 term	 uit	 de	 materiaaltechnologie	 en	
geeft	het	vermogen	aan	van	materie	om	na	vervorming	weer	terug	te	keren	
naar	de	oorspronkelijke	toestand.	In	Nederland	wordt	‘resilience’	zowel	met	
veerkracht	als	met	weerstand	aangeduid.	‘Capacity’	wordt	hier	gebruikt	in	de	
zin	van	coping	capacity,	het	vermogen	om	iets	vol-	of	uit	te	houden,	te	door-
staan,	ermee	om	te	kunnen	gaan.	Ware	het	niet	zo	ouderwets	dan	was	het	
woord	‘volharding’	misschien	nog	beter.	‘Vulnerability’	is	uiteraard	gewoon	
de	kwetsbaarheid.	Deze	formule	kan	dus	van	drie	kanten	aangevlogen	wor-
den,	afhankelijk	van	met	welke	prioriteit	of	doelstelling	men	te	maken	heeft.			

Even tussendoor... 
Voordat	we	verder	gaan	met	de	beschrijving	van	het	NUR	Model,	even	een		
tussendoortje,	zie	ook ‘Een opmerking vooraf’ aan	het	begin	van	dit	hoofd-
stuk.	
Als	het	inderdaad	zo	is	dat	wat	we	in	het	verleden	hebben	geprobeerd	ons	
die	negen	‘universal	roadblocks’	heeft	opgeleverd,	betekent	dat	ook	dat	we	
bij	het	zoeken	naar	oplossingen	of	oplossingsrichtingen	andere en nieuwe 
wegen	moeten	durven	zoeken	en	inslaan.	

Dit	boek	is	daarvan	al	een	voorbeeld.	Maar	ook	binnen	de	ontwikkeling	van	
International	 Emergency	 Management	 en	 daaraan	 gerelateerde	 projecten	
(zoals	het	Internationale	Katrina	Project	en	het	recent	als	‘social	enterprise’	
gelanceerde	DIEM	(8)	Expert	Network	and	Primary	Research	Group),	werd	
en	wordt	hier	veel	aandacht	aan	besteed.	Het	heeft	onder	andere	geleid	tot	
het	 bedenken	 van	 de	 zogenoemde Focused Feedback Methodiek.	 Alhoewel	
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een	beschrijving	van	deze	methodiek	buiten	de	scope	van	dit	hoofdstuk	valt,	
toch	 een	 paar	 zinnen	 hierover	 die	 te	 maken	 hebben	 met	 de	 zogenaamde	
‘Holy shit!’ factor.

Lerend	van	de	tekortkomingen	uit	het	verleden,	blijkt	het	essentieel	te	zijn	
dat	 mensen	 en	 organisaties	 het	 gevoel	 hebben	 dat	 ze	 mede-eigenaar	 zijn	
(of	gemaakt	worden)	van	de	zoektocht	naar	problemen	én	van	de	zoektocht	
naar	kansen	en	oplossingen.	Wat	we	hebben	geconstateerd,	 is	dat	dit	niet	
goed	lukt	met	technisch-wetenschappelijke	jargon,	informatie,	grafieken	of	
tabellen;	die	zijn	saai.	Veel	beter	gaat	dit	wanneer	dezelfde	informatie	om-
gezet	 wordt	 naar	 spannende,	 ‘reality-fiction’	 scenario’s	 zonder	 technisch-
wetenschappelijk	 jargon.	Met	zo’n	verhalende	benadering	waarin	juist	de	
confrontatie	met	de	te	verwachten	gevolgen	voorop	staat,	wordt	het	moge-
lijk	de	Holy shit!-factor	te	activeren.	De	lezer,	luisteraar	of	kijker	gaat	denken:	
Holy shit! Wat betekent dit voor mij, mijn gezin, mijn huis, mijn werk, onze 
straat, onze buurt, ons bedrijf, onze stad, ons land? Wat	we	nodig	hebben,	zijn	
dus	niet	meer	wetenschappelijke	verhandelingen	maar	meer	verhalen	–	en	
betere	verhalenvertellers	...			
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Het ‘Nine Universal Roadblocks Model’ (NUR)

	

 Het DIEM Internationale NUR-model 

 1 ontbreken gemeenschappelijk referentiekader

 2  Geleerde lessen?

 3  Afstand tussen beleid en praktijk

 4  Fragmentatie

 5  onvoldoende samenspel tussen risk, response en consequence

 6  Vooraf (pre-impact) versus achteraf (post-impact)

 7  Universele motivator?

 8  rendementsbepaling?

 9  Hoe goed is ‘goed genoeg’?
	

Roadblock	1:	Gemeenschappelijk	referentiekader
Hier	 begint	 het	 allemaal	 mee.	 Het	 zal	 u	 niet	 ontgaan	 zijn	 dat	 we	 in	 de		
inleiding	 hierboven	 al	 wat	 bouwstenen	 hebben	 gelegd	 voor	 een	 gemeen-
schappelijk	referentiekader.	Een	dergelijk	referentiekader	begint	bij	‘seman-
tiek	en	terminologie’	en	eindigt	bij	‘systeemmodellen	en	normering’.	
Wanneer	we	in	algemene	zin	merken	dat	partijen	zich	van	elkaar	verwijde-
ren	en	er	gerede	kans	is	dat	er	een	conflict	ontstaat,	is	het	mogelijk	ze	weer	
bij	elkaar	te	brengen	door	(tijdelijk)	terug	te	keren	naar	de	basis,	het	start-
punt,	naar	het	gemeenschappelijk	referentiekader	waarmee	men	begon.	

Zowel	in	lokale,	nationale	en	internationale	crisisbeheersing	en	emergency-	
management	is	vrijwel	altijd	sprake	van	(zeer)	vele	en	diverse	stakeholders,	
die	ieder	hun	eigen	interpretaties,	agenda	en	belangen	mee-	en	inbrengen.	
Om	te	voorkomen	dat	op	een	gegeven	moment	de	boel	uit	elkaar	spat,	is	het	
dus	zaak	om	aan	het	begin	van	welke	activiteit	dan	ook	een	gemeenschap-
pelijk	 referentiekader	 te	 vinden.	 Dit	 wordt	 bemoeilijkt	 doordat	 definities,	
meetgegevens	en	meetmethoden	vaak	verschillen	van	land	tot	land	en	van	
organisatie	 tot	 organisatie.	 Pogingen	 om	 nationaal	 (NEN),	 Europees	 (CEN)	
en	internationaal	(ISO)	normen	en	protocollen	op	te	stellen,	lopen	vaak	stuk	
op	een	gebrek	aan	draagvlak	–	dat	overigens	mede	wordt	veroorzaakt	door	
de	ergernis	over	het	zeer	bureaucratische	karakter	en	de	lange	duur	van	het	
standaardiseringsproces.		

Mocht	het	zo	zijn	dat	er	tussen	de	deelnemers	geen	rationeel-diplomatieke	
dwarsverbindingen	 noch	 een	 gemeenschappelijk	 belang	 gevonden	 kan	
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worden,	dan	kan	een	spannend,	reality-fiction	scenario	wonderen	doen.	In	
plaats	van	boven	op	elkaar	te	duiken	en	ruziënd	over	de	vloer	te	rollen,	duikt	
men	samen	een	opwindend	verhaal	binnen.	En	dan	is	het	zaak	om	gestruc-
tureerd	een	gezamenlijke	zoektocht	te	beginnen	met	als	resultaat	consen-
sus-based,	peer-reviewed	conclusies	en	aanbevelingen	(9).	Maar	het	begint	
dus	 allemaal	 met	 de	 creatie	 van	 een	 gemeenschappelijk	 referentiekader.	
Niet	als	luxe,	maar	als	noodzaak.	
Wanneer	 men	 naar	 praktijkvoorbeelden	 zoekt,	 kan	 men	 in	 algemene	 zin	
terecht	bij	de	verschillende	nationale	en	internationale	standaardiserings-
organisaties	zoals	NEN	en	CEN.	Het	normalisatieproces	staat	en	valt	immers	
met	de	creatie	van	juist	zo’n	gemeenschappelijk	referentiekader.	Voor	een	
specifiek(er)	 voorbeeld	 in	 Nederland	 kan	 men	 echter	 ook	 kijken	 naar	 de	
zorgsector.	Daar	is	de	laatste	jaren	een	normenkader	ontwikkeld	voor	de	in-
richting	van	de	crisisorganisatie	en	de	wijze	waarop	invulling	wordt	gege-
ven	aan	OTO:	Opleiden,	Trainen	en	Oefenen.	Dat	daarbij	tevens	een	boekje	
hoort	 met	 aanwijzingen	 voor	 een	 uniforme	 terminologie	 en	 begripsbepa-
ling,	spreekt	vanzelf.	

Roadblock	2:	Lessons	learned?
Men was duidelijk geïrriteerd tijdens een bijeenkomst van topwetenschappers 
op het gebied van rampenonderzoek in Boulder, Colorado. De ene na de ande-
re spreker reageerde vol afgrijzen en frustratie op het zojuist binnengekomen 
verzoek van de Amerikaanse (federale) overheid om onderzoek en aanbevelin-
gen te doen hoe de overstromingen van het rivierengebied in het midden van 
het land, de ‘Mid-West’, het beste aangepakt zouden kunnen worden. Vrij snel 
was men het eens. Het vorige rapport dat vijf jaar geleden werd geschreven 
en ingediend, zou, voorzien van een nieuwe voorpagina en wat andere kleine 
veranderingen, opnieuw aangeboden worden.

Dit	is	slechts	één	voorbeeld	van	de	alom	gevoelde	frustratie	dat	de	‘geleerde	
lessen’	wel	bestaan	maar	niet	(op	tijd)	in	de	praktijk	worden	gebracht.	Op-
lossingen	worden	wel	aangedragen	maar	verdwijnen	in	een	la,	worden	niet	
geoefend	of	mensen	worden	niet	opgeleid.	Velen	worstelen	hiermee.	Waar	
bevindt	zich	bij	u	de	afdeling	die	niets	anders	doet	dan	de	in	het	verleden	
geleerde	lessen	verzamelen,	bewerken	en	proactief	naar	buiten	brengen	en	
wel	voordat	er	een	nieuwe	emergency	is?	Waar	is	uw	centrale	bibliotheek,	
hoe	actief	treedt	ze	naar	buiten	en	hoeveel	mensen	maken	er	eigenlijk	ge-
bruik	van?	(10)
Twintig	jaar	geleden	sprak	men	nog	vol	elan	en	enthousiast	over	lessons le-
arned.	Later	werd	de	term	‘lessons	observed’	gebruikt	en	er	zijn	nu	zelfs	scep-
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tici	die	het	hebben	over	‘lessons	observable’.	Ook	de	Europese	Commissie	in	
Brussel	is	erachter	gekomen	dat	de	vele	euro’s	die	uitgegeven	zijn	aan	on-
derzoek	en	innovatie	in	het	kader	van	de	diverse	raamprogramma’s	weinig	
concreets	hebben	opgeleverd.	Veel	van	de	resultaten	zijn	na	afloop	van	pro-
jecten	in	een	soort	zwart	gat	terecht	gekomen.	In	Brussel	heet	dat	dan	lack 
of impact.	Bovenstaande	duidt	dus	op	‘vooruitgang	in	z’n	achteruit’,	maar	de	
vraag	blijft	natuurlijk:	wat doen we eraan?

In	 Brussel	 heeft	 de	 Europese	 Commissie	 besloten	 dat	 in	 het	 nieuwe	 pro-
gramma	Horizon	2020	projectvoorstellen	mede	beoordeeld	worden	op	hoe	
men	de	resultaten	na	afloop	verder	ontwikkelt	en	inbrengt	in	het	normali-
satie-	of	standaardiseringsproces.	In	Brussel	heet	dit	post-project sustaina-
bility.
In	de	Verenigde	Staten	is	men	het	er	wel	zo’n	beetje	over	eens	dat	de	geleer-
de	lessen	van	grote	orkanen	als	Katrina	en	Sandy	in	drie	delen	uiteenvallen:	
1.	éénhoofdige	leiding;	2.	logistiek;	3.	psychologisch-emotionele	factoren.	
Wat	DIEM	soms	doet	in	haar	projecten	is	de	geleerde	lessen	inbrengen	als	
een	centrale	bouwsteen	van	een	gemeenschappelijk	referentiekader	of	deze	
gebruiken	als	centraal	thema	in	een	reality-fiction	scenario.	Wellicht	is	dat	
ook	iets	voor	u:	niet	toewerken	naar	de	 lessons learned,	maar	er	 juist	mee	
beginnen.					

Roadblock	3:	Afstand	tussen	beleid	en	praktijk
Van	alle	obstakels	en	roadblocks	is	deze	wellicht	het	meest	universeel,	want	
wereldwijd	wordt	deze	het	meest	genoemd	en	er	wordt	het	vaakst	over	ge-
klaagd	–	en	dit	klagen	komt	van	beide	kanten.	Beleidsverantwoordelijken	
beklagen	zich	erover	dat	praktijkmensen	onvoldoende	verstand	en	gevoel	
hebben	voor	hoe	moeizaam	en	gecompliceerd	het	proces	is	-	of	kan	zijn	-	om	
van	‘idee’	 naar	‘product’,	 i.e.	 wet-	 of	 regelgeving	 te	 komen.	 De	 mensen	 uit	
de	praktijk	beklagen	zich	erover	dat	beleidsadviseurs	en	bestuurskundigen	
geen	idee	hebben	hoe	het	er	in	de	echte	wereld	aan	toegaat	wanneer	ze	in	
hun	ivoren	torentjes	allerlei	regels,	procedures,	platformen,	protocollen	en	
processen	op	papier	zetten.	 In	het	verleden	heb	 ik	wel	eens	gevraagd	aan	
beide	kanten	(11)	wie	nu	als	eerste	op	de	ander	zou	moeten	afstappen	om	de	
afstand	tussen	beleid	en	praktijk	te	verkleinen.	Dat	leverde	geen	verrassend	
resultaat	op	–	de	andere	kant	moest	eerst	maar	eens	bij	hen	komen	kijken	...

Deze	polarisatie	is	niet	het	gevolg	van	tekorten,	want	er	zitten	genoeg	men-
sen	en	organisaties	aan	de	beleidskant	-	volgens	sommigen	zelfs	te	veel.	Ook	
de	praktijkkant	kent	legio	mensen	en	organisaties	-	zij	het	dat	die	onderling	
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wellicht	een	minder	sterke	band	hebben	en	dus	als	netwerk	zwakker	geor-
ganiseerd	zijn.	Voor	zowel	de	probleemanalyse	als	het	zoeken	naar	oplossin-
gen	moeten	we	dus	op	het	middenterrein	zijn,	het	gebied	tussen	beleid	en	
praktijk	in.	En	daar	beginnen	de	moeilijkheden	die	dit	obstakel	zo	universeel	
maken.	Het	middenterrein	is	namelijk	erg	leeg.	Er	zijn	niet	veel	mensen	of	
organisaties	die	genoeg	kennis	en	ervaring	hebben	opgebouwd	aan	zowel	
de	beleidskant	als	vanuit	de	praktijk	om	ogenschijnlijk	moeiteloos	heen	en	
weer	te	kunnen	vliegen	als	een	soort	vredesduif	om	eerst	de	afstand	tussen	
beleid	en	praktijk	te	verkleinen,	zodat	vervolgens	beide	kanten	functioneel	
aaneengesloten	(kunnen)	worden	als	een	rits	in	een	broek.	

Ook	hier	gaat	het	dus	om	de	vraag	hoe	we	mensen	en	organisaties	bij	elkaar	
kunnen	brengen	zodat	ze	vanuit	gemeenschappelijke	belangen	en	referen-
tiekaders	 (gaan)	 denken.	 De	 hiervoor	 benodigde	 dwarsverbanden	 dienen	
daarbij	 niet	 gecreëerd	 te	 worden	 op	 basis	 van	 (tijdelijke)	 druk	 van	 buiten	
maar	op	basis	van	(permanente)	keuzes	gemaakt	door	de	betrokken	partijen	
zelf.
Naast	de	wat-gaan-we-doen vraag	speelt	bij	dit	obstakel	dus	ook	de	vraag	
sterk	mee	wie-gaat-het-doen.	Mensen	dus	met	verstand	van	zowel	beleid	als	
praktijk.	Daar	zijn	er	niet	zo	veel	van.	Emergency-managers,	zeker,	maar	ook	
mensen	uit	andere	organisaties	en	netwerken	die	hun	deelnemers,	vrijwil-
ligers	of	werknemers	laten	rouleren	door	beide	kanten	heen.	Als	willekeurig	
voorbeeld	noem	ik	hier	het	United	Nations	Development	Program	(UNDP)	
dat	haar	mensen	verplicht	om	periodiek	het	werken	op	het	(hoofd)kantoor	
te	verruilen	voor	het	werken	in	het	veld.		

Roadblock	4:	Versnippering	–	fragmentatie
Het	valt	internationaal	maar	moeilijk	uit	te	leggen	hoe	een	land	dat	mondi-
aal	gezien	net	zo	groot	is	als	een	speldenknop,	goed	kan	functioneren	terwijl	
het	is	opgedeeld	in	zo’n	kleine	400	gemeenten,	12	provincies,	24	waterschap-
pen,	25	veiligheidsregio’s	en	daarbij	ook	nog	eens	14	openbare	universiteiten	
en	17	politieke	partijen	telt.	Zo	roept	een	neutrale	analyse	door	buitenstaan-
ders	al	snel	de	vraag	op	waarom	men	de	veiligheid	versnipperd	onderbrengt	
bij	25	veiligheidsregio’s	waarmee	de	bevolking	geen	emotionele	band	noch	
historische	 verbondenheid	 voelt.	 Er	 waren	 immers	 toch	 al	 12	 provincies	
waarmee	 men	 zich	 nu	 juist	 wél	 sterk	 verbonden	 voelt?	 Ligt	 het	 dan	 niet	
meer	voor	de	hand	om	‘veiligheid’	-	met	alle	subjectieve	en	objectieve	aspec-
ten	–	dichter	bij	de	bevolking	en	dus	bij	de	provincies	neer	te	leggen?	
Andere	hoofdstukken	van	dit	boek	zullen	(deel)aspecten	van	het	probleem	
belichten	maar	het	obstakel	van	versnippering	of	‘fragmentation’	beperkt	
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zich	natuurlijk	niet	tot	Nederland.	Ook	vanuit	Europese	optiek	is	er	versnip-
pering.	Naast	de	al	eerder	aangehaalde	uitdrukking	‘lack	of	impact’	is	ook	de	
term	‘fragmentation’	een	veelgebruikte	term	in	Brussel	(12).	
Wat	de	situatie	voor	Europa	nogal	moeilijk	maakt,	zijn	niet	alleen	dat	de	de-
finities,	meetgegevens	en	meetmethoden	van	land	tot	land	verschillen	(zie	
roadblock	 1)	 maar	 ook	 het	 gegeven	 dat	 Brussel	 weliswaar	 een	 wetgevend	
mandaat	heeft	gekregen	van	de	lidstaten,	maar	geen	uitvoerend	mandaat.	
Vergelijkbare	machtsblokken	zoals	de	VS,	Rusland,	China,	India	en	Brazilië	
hebben	dat	echter	wel.
Terwijl	men	in	Europa	nog	aan	het	denken	en	overleggen	is,	kunnen	die	lan-
den	wel	snel	tot	uitvoering	overgaan	van	wat	er	(van	tevoren)	bedacht	is.	Dit	
vermogen	om	snel	in	actie	te	komen,	is	uiteraard	een	essentiële	voorwaarde	
voor	emergency-	en	crisismanagement.	

Om	 de	 zaak	 nog	 wat	 complexer	 te	 maken,	 kan	 ook	 onderscheid	 worden	
gemaakt	 tussen	 versnippering	 aan	 de	 beleidskant	 (bijvoorbeeld	 vitale	 be-
langen	 en	 veiligheidsregio’s)	 en	 aan	 de	 praktijkkant	 (de	 verschillende	 ko-
lommen	en	–	wederom	–	de	veiligheidsregio’s),	zie	ook	roadblock	3.	Als	de	
zaken	zo	complex	zijn	dat	het	moeilijk	wordt	om	de	onderlinge	verbindin-
gen	nog	te	overzien	of	te	doorzien,	wordt	de	complexiteit	vaak	ervaren	en	
afgekraakt	als	(te)	gecompliceerd	–	en	men	haakt	af.	

Het	antwoord	op	de	vraag:	“Hoe kunnen we enerzijds recht doen aan de com-
plexiteit en er anderzijds voor zorgen dat mensen niet afhaken?”	is	niet	alleen	
in	algemene	zin	een	uitdaging	van	deze	tijd,	maar	ook	een	grote	uitdaging	
voor	het	emergency-	en	crisismanagement.	Wat	we	al	wel	hebben	geleerd	
qua	oplossingsrichting	maar	nog	lang	niet	altijd	zelf	voldoende	toepassen,	is	
dat	simpele	vormen	van	visualiseren	(plaatjes,	verhalen,	gaming,	et	cetera)	
enorm	kunnen	helpen.					
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CASE STUDIES: Problemen – in Nederland én Europa

Vitale belangen en kritieke infrastructuur 

Nederland kent een aantal vitale belangen die berusten op een goed functionerende 

kritieke infrastructuur (= het totale stelsel aan essentiële voorzieningen en producten 

die Nederland dagdagelijks nodig heeft om te kunnen functioneren). 

Voorzieningen en producten als voedsel, transport, financiële diensten, energie, water, 

icT, gezondheidszorg en dergelijke ontwikkelden zich als min of meer onafhankelijke 

sectoren, maar zijn intussen deel geworden van een in toenemende mate geïntegreerd 

en internationaal systeem. Deze deelsystemen worden echter nog onvoldoende in hun 

onderlinge samenhang beschouwd. Dit geldt ook voor Nederland waar verschillende 

departementen verantwoordelijk zijn voor onderdelen van de kritieke infrastructuur 

maar niemand aanspreekbaar is op het functioneren van het geheel. Met name als 

men vanuit het consequence management redeneert en daarbij de keteneffecten mee-

neemt die optreden bij uitval van essentiële voorzieningen, moet men zich afvragen 

waar de eenhoofdige leiding zit die beslissingen moet gaan nemen. Brussel heeft geen 

uitvoerend mandaat en in Nederland is er ... ja wie?  

Veilgheidsregio’s: inspectierapporten 

opmerkelijk is dat de inspectie Veiligheid en Justitie concludeerde dat met name de 

interregionale samenwerking tussen veiligheidsregio’s hapert en dat het nog wel even 

zal duren voordat er verbetering te zien zal zijn.

Veilgheidsregio’s: samenwerking in de praktijk 

opmerkelijk is dat er gemeenten zijn (zoals olst en Deventer) die niet alleen van elkaar 

gescheiden zijn door een rivier (de iJssel) maar ook tot verschillende veiligheidsregio’s 

behoren. Moeten ze bij een overstroming gebruik maken van verschillende commando-

structuren (chain-of-command) en gescheiden van elkaar overleggen?  
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CASE STUDIES: Mogelijke aanzetten voor oplossingsrichtingen – in Nederland én Europa

Kritieke infrastructuur (13) en uitval van essentiële voorzieningen

De economische schade en maatschappelijke onrust en ontwrichting door keten-

effecten bij uitval van essentiële voorzieningen zijn enorm. Des te opmerkelijker is het 

dat voor het in kaart brengen van de onderlinge afhankelijkheden tussen sectoren van 

de kritieke infrastructuur en de keteneffecten die ontstaan bij uitval, weinig interesse 

is bij ambtenaren en politici. Het moge echter duidelijk zijn dat zonder deze informa-

tie het heel moeilijk wordt om praktisch en richtingwijzend aanbevelingen te doen 

ten aanzien van maatregelen ter versterking vooraf van de weerbaarheid/veerkracht 

van de kritieke infrastructuur (preventie - resilience) en maatregelen ter beperking van 

de ernst en de duur van de gevolgen van een verstoring van de kritieke infrastructuur 

(preparedness - mitigation). 

 

Mutual Aid Agreements (EMAC) (14)
De Emergency Management Assistance compact (EMAc)-wet werd aangenomen in 

1996 door het Huis van Afgevaardigden. Het is een overeenkomst tussen alle staten in 

de Vs waardoor het mogelijk wordt om middelen (resources), personeel, diensten, ma-

terieel en voorraden uit te wisselen wanneer daar aanleiding toe is vanwege door de 

natuur of door mensen veroorzaakte emergencies. Dit gebeurt in Amerika niet op basis 

van goodwill alleen. EMAc bevat duidelijke afspraken over ‘voor-wat-hoort-wat’, over 

vergoedingen. EMAc bestaat overigens uit alle lagen van de overheid, het bedrijfsleven 

en non-gouvernementele organisaties. Een punt van aandacht is wel dat er een onder-

liggend informatiesysteem aanwezig moet zijn dat in staat is om twee dingen te doen:

n  Aangeven welke middelen niet meer beschikbaar zijn, met andere woorden: wat is 

er allemaal verdwenen ten gevolge van de emergency?
n  Aangeven waar welke middelen aanwezig en beschikbaar zijn die met minimale 

logistieke inspanning zo snel mogelijk daarheen vervoerd kunnen worden waar er 

uitval is.

 

ook DiEM heeft zich ingezet voor de ontwikkeling van een dergelijk informatie sys-

teem voor capaciteitsplanning en Management (icpM), onder andere door experts 

vanuit de Vs naar Nederland te brengen om hun kennis en ervaring te delen.  
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We	 zullen	 moeten	 defragmenteren	 om	 roadblock	 3	 op	 te	 lossen.	 Het	 gaat	
dus	weer	over	de	vraag	hoe	we	mensen	en	organisaties	bij	elkaar	kunnen	
brengen,	zodat	ze	vanuit	gemeenschappelijk	belangen	en	referentiekaders	
(gaan)	denken.	En	dat	vereist	weer	het	leggen	van	dwarsverbindingen	-	die	
ook	simpel	en	visueel	sterk	genoeg	moeten	zijn	om	de	complexiteit	inzich-
telijk	te	maken	en	te	houden.	
Bestuurlijke	 en	 organisatorische	 spaghetti	 in	 Nederland,	 Europa	 en	 daar-
buiten	lossen	we	niet	op	maar	het	moet	wel	mogelijk	zijn	gezamenlijke,	dui-
delijke	en	vooral	toetsbare	afspraken	te	maken.		

Roadblock	5:	Concurrentie	tussen	risico,	response	en	consequentie
Alhoewel	 het	 emergency-management	 ervan	 uitgaat	 dat	 het	 drieluik		
risico-response-consequentie	onlosmakelijk	is	en	dus	gezien	moeten	worden		
in	een	‘en-en-en’	context	en	niet	‘of-of-of’,	blijkt	de	praktijk	ook	hier	weer-
barstig.	
Historisch	gezien	doen	wij	al	eeuwen	aan	response:	er	is	een	brand,	de	brand-
weer	gaat	erop	af,	blust	het	en	wacht	op	de	volgende	brand.	Op	een	gegeven	
moment	is	daar	het	risicomanagement	bijgekomen.	Trends	uit	het	verleden	
werden	 geanalyseerd,	 risicofactoren	 werden	 ontdekt	 en	 maatregelen	 ter	
preventie	en	preparedness	voorgesteld	(brandwerend	bouwen,	voorlichting,	
rookmelders,	 sprinkler	 installaties,	et	cetera).	Deze	risicoanalyse	heeft	ons	
veel	gebracht	maar	naast	alle	voordelen	zijn	er	ook	beperkingen	van	een	be-
nadering	die	enkel	gebaseerd	is	op	risico.	

Allereerst	onttrekken	emergencies	waar	we	nog	niet	eerder	mee	te	maken	
hebben	gehad	zich	(uiteraard!)	aan	een	trendanalyse.	Daarnaast	bestaan	er	
valkuilen	in	de	door	velen	zo	gepropageerde	statistische	benadering	die	re-
latief	weinig	aandacht	krijgen.	Wanneer	men	immers	risico’s	aangeeft	als	
een	gemiddelde	kans	zit	je	er	met	de	voorspelling	van	enkelvoudige	gebeur-
tenissen	–	zoals	emergencies	of	een	brand	nu	eenmaal	vaak	worden	gezien	
en	emotioneel	beleefd	–	regelmatig	naast.	Dit	laatste	niet	in	het	minst	om-
dat	de	meeste	risicoanalyses	niets	aan	(kunnen)	geven	over	het	tijdstip.	Zo	
kan	 de	 kans	 op	 een	 overstroming	 weliswaar	 één	 keer	 in	 twintig	 jaar	 zijn,	
maar	dat	kan	dus	ook	morgen	of	volgende	week	al	gebeuren.	Kort	gezegd,	
de	subjectieve	verwachtingen	die	de	uitkomsten	van	risicoanalyses	wekken,	
zijn	vaak	hoger	dan	de	objectieve	cijfers	kunnen	waarmaken.	En	dan	kan	de	
realiteit	je	rauw	op	het	dak	vallen.	

Dus	verdient	het	aanbeveling	om	nog	een	derde	poot	onder	de	tafel	van	het	
emergency-management	 te	 schroeven,	 namelijk	 de	 koppeling	 met	 de	 ge-
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volgen,	het	consequence-management.	De	redenering	gaat	als	volgt.	Eerst	
inventariseert	men	wat	de	gevolgen	kunnen	zijn	van	een	gebeurtenis	in	de	
toekomst.	Deze	informatie	trekt	men	terug	in	de	tijd	naar	het	heden	en	er	
wordt	 nu	 overlegd	 welke	 conclusies	 en	 aanbevelingen	 nu	 al	 –	 vooraf	 –	 te	
bedenken	zijn.	We	weten	immers	één	ding	zeker:	als	we	wachten	tot	de	ge-
volgen	er	zijn,	is	er	vaak	amper	tijd	om	na	te	denken.	Laat	staan	hieraan	iets	
te	doen.	

Terwijl	 we	 nog	 druk	 bezig	 zijn	 met	 het	 vinden	 van	 het	 juiste	 evenwicht		
tussen	de	drie	 (u	kunt	ook	 lezen:	meer	consequence-management	toevoe-
gen...),	moeten	we	nu	ook	al	aan	de	slag	met	de	integraliteit	van	het	proces	en	
van	participatie.	Wanneer	we	de	risico-response-consequentie-verdeling	zo	
geregeld	hebben	dat	we	kunnen	spreken	van	een	functionele	eenheid,	bete-
kent	dat	tevens	dat	we	er	een	‘doos’	of	beter,	een	‘gereedschapskist’	omheen	
bouwen	die	verplaatst,	opgepakt	en	gebruikt	kan	worden	door	willekeurige	
stakeholders	op	lokaal,	regionaal,	nationaal	of	internationaal	niveau.		

Roadblock	6:	Samenspel	tussen	vooraf	en	achteraf	
Investeringen	die	los	van	elkaar	worden	gedaan,	zijn	vaak	niet	efficiënt.	Ze	
moeten	in	samenhang	gebeuren.	Dwarsverbindingen	dus.	Pas	dan	krijg	je	
een	optimaal	pakket	aan	maatregelen.	
	
Laten	we	eens	kijken:
n	 	Wat	we	in	de	periode	na	een	emergency	doen (post-impact consequence 

management),	wordt	vaak	aangeduid	met	de	begrippen	recovery	en	reha-
bilitation.	

n	 	Wat	we	in	de	periode	voor	een	emergency	doen	(pre-impact risico manage- 
ment),	wordt	vaak	aangeduid	met	de	begrippen	preventie	en	prepared-
ness.	

	
Het	verschil	tussen	de	beide	laatsten	zit	‘m	ook	in	de	perceptie	van	het	ri-
sico.	Zo	gaan	diegenen	die	in	preventie	geloven	ervan	uit	dat	het	mogelijk	
is	om	uit	 te	sluiten	dat	een	bepaalde	emergency	ooit	zal	plaatsvinden.	Zij	
die	echter	preparedness	prediken,	gaan	ervan	uit	dat	de	emergency	wel	zal	
gebeuren	 maar	 dat	 het	 tijdstip	 nog	 niet	 bekend	 is.	 De	 grootste	 winst	 van	
investeringen	in	emergency-management	zit	ongetwijfeld	aan	de	voorkant	
(pre-impact) maar	 dit	 vereist	 wel	 een	 proactieve	 mentaliteit.	 Daarnaast	 is	
er	grote	winst	 te	halen	uit	het	beperken	van	de	duur	en	ernst	van	de	uit-
val	van	essentiële	voorzieningen	aan	de	achterkant	(post-impact).	Maar	ook	
daar	is	een	proactieve	houding	vereist,	want	maatregelen	om	resilience	te	
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vergroten	 moeten	 wel	 al	 aan	 de	 voorkant	 bedacht	 en	 uitgevoerd	 worden.	
De	Amerikaanse	uitdrukking: “The time to repair your roof is when the sun is 
shining”	(oftewel:	repareer	het	dak	van	je	huis	als	de	zon	schijnt),	klinkt	ui-
termate	logisch	en	vanzelfsprekend,	maar	–	ook	hier	weer	–	blijkt	de	praktijk	
weerbarstig.		

Het	probleem	van	dit	roadblock	is	dat	al	het	werk	en	de	daarvoor	benodigde	
investeringen	weliswaar	aan	de	voorkant	zitten	maar	dat	de	meeste	men-
sen	en	organisaties	dan	geen	urgentie	ervaren.	Er	is	toch	immers	niets	aan	
de	hand?	De	bereidheid	om	geld	en	aandacht	te	geven,	 is	er	wel	maar	we	
zien	dat	die	vooral	tijdens	een	korte	periode	na	een	emergency	maximaal	is,	
vooral	als	het	leed	van	de	slachtoffers	en	de	ontstane	schade	wereldwijd	via	
de	media	breed	wordt	uitgemeten.	Deze	realisatie	en	het	gegeven	dat	de	re-
actieve	aard	van	de	mensheid	maar	moeilijk	of	mondjesmaat	te	veranderen	
is,	hebben	menig	emergency-manager	ertoe	gebracht	over	te	schakelen	naar	
een	andere	aanpak.	
Onder	het	motto ‘if you can’t beat them, join them’ zijn	er	talloze	emergency-
managers	die	zich	zijn	gaan	profileren	als	recovery	experts.	Want	in	die	korte	
periode	vlak	na	de	emergency	kunnen	vele	toezeggingen	(commitments)	en	
middelen	verkregen	worden	die	dan	vervolgens	niet	alleen	voor	response-	
en	consequence-management	(mitigatie)	worden	gebruikt,	maar	ook	inge-
zet	kunnen	worden	voor	investeringen	in	preventie	en	preparedness.
	
Roadblock	7:	Universele	motivator
Dit	 roadblock	 gaat	 om	 de	 vraag	 hoe	 we	 de	 mensen	 betrokken	 en	 gemoti-
veerd	houden.	Dat	er	aandacht	is	voor	de	problemen	tijdens	emergencies	is	
duidelijk.	Maar	hoe	kunnen	we	de	aandacht	vasthouden	wanneer	de	pro-
blemen	hun	nieuwswaarde	verliezen	en	de	camera’s	en	media	wegtrekken?	
Het	geld	en	prioriteit	drogen	op,	er	wordt	geen	urgentie	meer	gevoeld,	de	
wereld	gaat	over	tot	de	orde	van	de	dag.	Hoe	kunnen	we	tussen	de	pieken	
van	 ontzetting	 en	 media	 frenzy	 door	 de	 aandacht	 vasthouden?	 Wat	 is	 en	
waar	bevindt	zich	de	universele	motivator	in	het	emergency-management?
Het	 moge	 duidelijk	 zij	 dat	 veel	 van	 wat	 we	 in	 het	 verleden	 hebben	 ge-	
probeerd,	 niet	 gewerkt	 heeft.	 Dus	 moeten	 we	 nieuwe	 wegen	 (durven	 te)		
gaan.	Ik	noem	er	een	paar:	opleiding,	training	en	oefening	(OTO)	anders	
doen;	 communicatie	 richten	 op	 verwachtingen	 die	 realistisch(er)	 zijn		
(shit	 happens...);	 gaming;	 pub	 quizzes;	 media	 outlet	 speciaal	 voor	 emer-	
gencies:	 Emergency	 Channel;	 visualiseren:	 documentaires/internet/app;		
rol	van	de	bevolking.	Deze	rol	werd	in	het	verleden	en	wordt	nog	steeds	ge-
marginaliseerd	 of	 vaak	 weggewoven	 als	 niet	 ter	 zake	 doende.	 De	 praktijk	
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leert	ons	echter	dat	als	er	echt	wat	aan	de	hand	is,	de	hulpdiensten	tijd	no-
dig	hebben	om	zich	voor	te	bereiden	–	er	moet	immers	opgeschaald	worden.	
De	bevolking	wacht	daar	meestal	niet	op.	Zij	begint	direct	met	het	redden	
van	zichzelf	en	elkaar.	Vaak	wordt	vergeten	dat	het	sociale	karakter	in	het	
gedrag	van	mensen	tijdens	emergencies	toeneemt,	niet	afneemt.	Al	met	al	
betekent	dit	dat	de	bevolking	in	feite	vaak	zelf	de	first	responder	is.	Wan-
neer	dat	zo	is,	lijkt	het	verstandig	om	de	bevolking	actief	of	actiever	bij	het	
emergency-management	te	be-trekken.	
Uiteraard	geldt	dit	niet	alleen	voor	de	responsefase,	want	de	bevolking	kan	
in	principe	de	gehele	keten	versterken.	Zo	kan	in	de	pre-impact-risicofase	
de	 bevolking	 actief	 participeren	 in	 de	 dreigingsanalyse	 (spotting)	 en	 het	
(vroege)	 alarmeringssysteem.	 En	 wie	 zal	 uiteindelijk	 de	 schade	 opruimen	
tijdens	zowel	het	vroege	herstel	(recovery)	als	de	terugkeer	naar	normaliteit	
(rehabilitation)?	De	bevolking,	the	local	community.	
Spraken	 we	 eerder	 niet	 over local community resilience	 als	 een	 maat	 der	
dingen?	Ja,	maar	dan	moet	de	bevolking	wel	het	gevoel	hebben	dat	ze	een	
volwaardige	partner	en	mede-eigenaar	is	van	zowel	de	zoektocht	naar	pro-
blemen	als	naar	oplossingen.	

Roadblock	8:	Rendement
In	roadblock	7	spraken	we	al	over	de	winst	van	investeringen	in	emergency-
management.	De	vraag	van	veel	investeerders	is:	“Wat	krijg	ik	ervoor	terug?”	
Investeren	in	de	fysieke	leefomgeving	en	infrastructuur?	Ja,	want	we	zien	
het.	We	kunnen	het	aanraken.	We	gebruiken	het.	We	kunnen	winst	maken.	
Kansen.	Positief.	
Investeren	in	resilience	en	risicoreductie,	in	veiligheid	en	beveiliging?	Nee,	
want	we	zien	het	niet.	We	kunnen	het	niet	aanraken.	We	gebruiken	het	niet.	
We	kunnen	geen	winst	maken.	Problemen.	Negatief.	
Maar	hoe	moeten	we	dan	de	winst	berekenen	van	het	investeren	in	emer-
gency-management?	En	hoe	bepalen	we	überhaupt	de	waarde	van	(een	ge-
voel	 van)	 veiligheid?	 Vele	 knappe	 koppen	 hebben	 zich	 ook	 internationaal	
over	deze	vraag	gebogen	en	ze	zijn	er	(nog)	niet	uit.	“The jury is still out ...”,	
zegt	men	dan	wel.	

Wat	meteen	naar	voren	komt,	is	het	probleem	dat	er	geen	tastbaar	product	
lijkt	te	zijn	maar	een	virtueel	product.	Dit	betekent	ook	dat	de	winst	virtueel	
is.	En	dat	is	moeilijk	uit	te	leggen	aan	mensen	die	vragen:	“Wat	krijg	ik	er-
voor	terug?”	Zeker,	er	kan	terecht	op	worden	gewezen	dat	de	schade	veel	gro-
ter	geweest	zou	zijn	geweest	als	er	niet	geïnvesteerd	was.	“OK”,	is	dan	vaak		
het	antwoord,	“dus	de	winst	zit	‘m	dan	in	het	feit	dat	iets	minder	erg	afloopt	
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dan	anders	het	geval	geweest	zou	zijn?”	Ik	kan	u,	ook	uit	eigen	ervaring,	be-
richten	dat	de	meeste	investeerders	daar	niet	echt	enthousiast	van	worden.	
“Wij	investeren	niet	in	het	beperken	van	verlies,	wij	willen	winst	maken!”
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Achter	dit	soort	dialogen	doemt	een	dieper	en	vaak	verborgen	probleem	op:	
het	verschil	tussen	traditioneel	en	event-driven	management.	
In	het	traditioneel	management	is	alles	erop	gericht	om	bepaalde	gebeur-
tenissen	in	de	tijd	te	(kunnen)	controleren.	Er	worden	doelen	gesteld,	mid-
delen	beschikbaar	gemaakt	en	men	gaat	aan	de	slag	om	bepaalde	doelen	
binnen	een	bepaalde	tijd	met	de	beschikbare	middelen	te	realiseren.	Nauw-
lettend	wordt	 in	de	gaten	gehouden	of	men	op	schema	ligt.	 Is	dat	niet	zo,	
dan	worden	de	doelen	bijgesteld	of	men	stelt	de	middelen	of	de	werkwijze	
bij.	Alles,	nogmaals,	is	erop	gericht	om	zoveel	mogelijk	controle	te	krijgen	op	
wat	er	gebeurt	in	de	tijd.	U	bent	de	baas.	U	ageert.	U	bepaalt	wat	er	gebeurt.
Bij	vrijwel	elke	crisis,	ramp	of	incident	is	echter	sprake	van	event-driven	ma-
nagement	en	draait	deze	dynamiek	zich	om.	Nu	bent	u,	als	manager,	niet	
meer	de	baas	over	wat	er	gebeurt	in	de	tijd,	maar	nu	bepalen	de	gebeurte-
nissen	in	de	tijd	wat	uw	management	is.	Bij	vrijwel	elke	emergency	is	dus	
sprake	van	event-driven	management.	U	bent	niet	meer	de	baas.	U	reageert.	
De	gebeurtenissen	bepalen	u.
Er	zijn	er	die	zich	niet	bewust	zijn	van	het	verschil	in	de	dynamiek	tussen	
traditioneel	 management	 en	 event-driven	 management.	 Regelmatig	 zien	
we	 mensen	 die	 met	 traditioneel	 management	 een	 crisis	 willen	 oplossen.	
En	bijna	altijd	gaat	dit	faliekant	mis.			
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De	relatie	tussen	schade	en	rendement	is	altijd	complex.	We	hebben	het	al	
gehad	 over	 de	 directe	 schade	 (16)	 maar	 vaak	 leiden	 emergencies	 tot	 indi-
recte	schade	die	vele	malen	groter	is	dan	het	veroorzakend	moment,	denk	
bijvoorbeeld	aan	keteneffecten,	economische	schade	en	de	kosten	van	maat-
schappelijke	onrust	en	ontwrichting.	Deze	indirecte	kosten	worden	echter	
vaak	niet	meegenomen	in	de	afweging	en	beslissingen	om	in	emergency-	
management	 te	 investeren.	 Dus	 komen	 we	 weer	 uit	 bij	 de	 noodzaak	 om	
dwarsverbindingen	te	leggen.	Maar	wie	heeft	het	overzicht	en	inzicht	daar-
voor?	 Vaak	 wordt	 gedacht	 dat	 deze	 taak	 toevalt	 naar	 óf	 de	 overheid	 óf	 de	
verzekeraars	dan	wel	herverzekeraars.	Inderdaad	beschikken	met	name	de	
laatsten	 over	 de	 informatie	 die	 het	 leggen	 van	 dwarsverbanden	 mogelijk	
maakt;	zij	komen	daar	echter	(nog)	weinig	proactief	mee	naar	buiten.	De	te	
verwachten	grote	effecten	van	klimaatverandering	zouden	weleens	reden	
kunnen	zijn	om	wèl	proactief	te	worden.			

We	zijn	er	dus	nog	niet	uit.	Wel	zijn	er	handvaten	te	bedenken,	zoals:	
n	 	bedenk	dat	als	de	directe	schade	zoveel	is,	de	indirecte	schade	vele	malen	

groter	is;	
n	 	visualiseer	en	bereken	wat	de	uitval	van	essentiële	voorzieningen	bete-

kent;
n	 	wat	zijn	de	kosten	van	maatschappelijke	onrust	en	ontwrichting?
n	 	de	rol	van	(her)verzekeraars.

De	 brug	 tussen	 de	 moderne	 crisisbeheersing	 en	 emergency-management	
enerzijds	en	de	financiële	goeroes	en	traditionele	managers	anderzijds	is	nog	
niet	geslagen.	In	de	zoektocht	naar	een	gemeenschappelijk	referentiekader	
tussen	 beide	 kampen,	 van	 semantiek	 en	 terminologie	 tot	 systeemmodel-
len	en	normering,	is	al	wel	een	beginpunt	gevonden	en	dat	luidt:	Financial  
incentives to reduce future losses.	Laten	we	daar	dan	maar	mee	beginnen.	En	
met	nieuwe	vormen	van	leiderschap	(17)	waaronder	ook	de	(h)erkenning	dat	
een business-as-usual benadering	 die	 berust	 op	 traditioneel	 management	
niet	meer	voldoet	aan	de	eisen	van	deze	tijd.			

Roadblock	9:	Hoe	goed	is	‘goed	genoeg’?
Het	moge	duidelijk	zijn	dat	vooruitgang	in	het	moderne	crisisbeheersing	en	
het	emergency-management	afhangt	van	het	stellen	en	beantwoorden	van	
deze	vraag.	Niet	alleen	dwingt	deze	vraag	ons	om	vooraf	na	te	denken	over	
wat	we	nu	eigenlijk	willen,	maar	ook	om	te	kwantificeren	(!)	welk	resultaat	
we	wel	en	niet	acceptabel	achten.	
Kort	gezegd:	What do we want to settle for?
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Toch	wordt	deze	vraag	maar	weinig	gesteld.	Hoe	komt	dat?	Daarvoor	kunt	
u	direct	teruggrijpen	op	het	NUR	model;	alle	eerder	genoemde	roadblocks	
komen	 uiteindelijk	 samen	 in	 de	 vraag	 “Hoe	 goed	 is	 goed genoeg?”.	 Door	
middel	van	het	stellen	en	beantwoorden	van	deze	vraag	wordt	het	ook	mo-
gelijk	om	diegenen	die	verantwoordelijkheid	dragen,	af	te	rekenen	op	het	
niet-behalen	van	resultaten.	Wanneer	men	angst	heeft	voor	een	afrekencul-
tuur	verschuilt	men	zich	dus	 liever	achter	weinigzeggende	statements	als	
“We	doen	het	goed	maar	het	kan	beter”.	Ook	de	uitspraak	“100%	veiligheid	
bestaat	 niet”	 is	 een	 vooral	 politieke	 dooddoener	 en	 wordt	 vaker	 gebruikt	
om	een	discussie	af	te	kappen	dan	om	over	de	inhoud	te	gaan	praten.	Een	
slimme	 journalist	 of	 kamerlid	 zou	 eens	 moeten	 vragen:	 “OK,	 als	 er	 geen	
100%	veiligheid	is,	is	er	dus	sprake	van	een	bepaald	percentage	onveiligheid.		
Hoe	groot	is	dat	dan,	is	dat	5,	15	of	35%?	Waaruit	bestaat	dat	en	wat	gaan	we	
eraan	doen?”			

De	vraag	“Hoe	goed	is	goed genoeg?”	is	niet	een	vraag	voor	alleen	maar	de	
overheid,	het	bedrijfsleven,	de	kennisinstellingen,	de	media	of	de	bevolking,	
maar	 voor	 allen	 tezamen.	 De	 vraag	“Hoe	 goed	 is	 goed genoeg?”	 is	 niet	 al-
leen	belangrijk	voor	de	ontwikkeling	van	de	moderne	crisisbeheersing	en	
het	emergency-management	maar	is	van	waarde	op	bijna	elk	ander	gebied.	
Gebruik	bij	de	beantwoording	van	de	vraag	“Hoe	goed	is	goed genoeg?”	in	
de	moderne	crisisbeheersing	en	het	emergency-management	referentiesce-
nario’s	van	ernstige	gevolgen	en	ga	dus	niet	zeggen	100%	veiligheid	bestaat	
niet.	

Als	de	vraag	“Hoe	goed	is	goed genoeg?”	gekoppeld	wordt	aan	het	opruimen	
van	obstakels	en	roadblocks	zoals	hierboven	beschreven,	ontstaat	consensus	
met	een	breed	en	diep	draagvlak	ten	aanzien	van:	
n	 welke	resultaten	we	wel	en	niet	willen	en	accepteren;
n	 hoeveel	dat	mag	kosten;
n	 wie	dat	moeten	gaan	doen;
n	 hoe	we	de	resultaten	meten;
n	 wat	de	gevolgen	zijn	wanneer	de	resultaten	niet	behaald	worden.	
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Opmerking achteraf
Moderne	crisisbeheersing	is	al	complex	en	deze	complexiteit	zal	alleen	maar	
toenemen	wanneer	nieuwe	(be)dreigingen	vanuit	de	toekomst	op	ons	afko-
men.	En	dat	gaat	ongetwijfeld	gebeuren.	Daar	zullen	onder	andere	de	voort-
gaande	 technologisering,	 toename	 van	 onderlinge	 afhankelijkheden	 bij	
essentiële	 voorzieningen,	 de	 bevolkingsgroei	 en	 -migratie	 en	 het	 daaraan	
gekoppelde	probleem	van	schaarste,	voor	zorgen.	Wat	kunnen	wij	daar	te-
genover	stellen?	Een	meer	proactieve	benadering.	Dus	niet	afwachten	totdat	
er	iets	gebeurt	en	dan	roepen:	“Hoe	heeft	dit	kunnen	gebeuren?”,	“Waarom	
zagen	we	dit	niet	aankomen?”,	“Wie	is	hiervoor	verantwoordelijk?”

Denk	nu	al	aan	de	gevolgen.	Wees	daarbij	meedogenloos	eerlijk	(18)	over	wat	
je	zelf	wel	kunt	en	niet	kunt,	en	wat	je	wel	of	niet	verwacht	van	anderen.	
Zoek	 de	 dialoog	 met	 anderen	 (19)	 die	 zich	 ook	 zorgen	 maken	 over	 de	 be-	
perkingen	van	een	‘business-as-usual’	benadering;	men	stuurt	toch	immers	
ook	 niet	 een	 schip	 door	 alleen	 naar	 het	 kielzog	 te	 kijken?	 De	 resilience	 of	
veerkracht	van	alles	wat	ons	dierbaar	 is,	kan	alleen	behouden	of	vergroot	
worden	wanneer	onze	‘coping’	capaciteit	meer	toeneemt	dan	onze	‘vulnera-
bility’	of	kwetsbaarheid	toeneemt.

Aan	het	werk	dus.	De	bedoeling	van	dit	hoofdstuk	was	en	is	om	u	aan	het	
denken	te	krijgen	en	om	u	een	algemeen	overzicht	–	zo	niet	gemeenschap-
pelijk	referentiekader	–	te	bieden	van	een	aantal	thema’s	en	roadblocks	uit	
de	 praktijk	 die	 in	 de	 volgende	 hoofdstukken	 verder	 zullen	 worden	 uitge-
diept	en	uitgewerkt.			

U vraagt aan mij wat u zelf kunt doen?
n	 Wees	mede-eigenaar	en	sta	niet	aan	de	kant,	wordt	proactief.
n	 Verdiep	u	in	het	NUR	model.
n	 Bestudeer	dit	boek.
n	 Stel	kritische	vragen.
n	 En	wees	vooral	meedogenloos	eerlijk...

2.11.5
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	 	 Noten		|		Eelco	Dykstra
(1)				 	De	auteur	was	destijds	full	research	professor	(visiting)	verbonden	aan	

het	Institute	for	Crisis,	Disaster	and	Risk	Management	(ICDRM)	van	de	
George	Washington	University	in	Washington	D.C.		

(2)		 Citaat	van	Frits	Bolkesteijn	(VVD).
(3)		 	“What are the reasons for dangerously low levels of awareness and 
  progress – and, how can they be increased?”
(4)		 Hier	gebruikt	in	de	betekenis	van:	elke	gebeurtenis	die	spoed	vereist
(5)		 CEM:	Certified	Emergency	Manager.
(6)		 	Canada,	USA,	Australië,	Nieuw	Zeeland,	en	enkele	kleine	(stads)staten	

in	Zuid-Oost	Azië	en	het	Midden-Oosten.
(7)		 	Een	 essentiele	 voorwaarde	 voor	 de	 (pro-actieve!)	 betrokkenheid	 van	

burgers!
(8)		 DIEM:	Daily	Impact	Emergency	Management.
(9)		 DIEM/IKP	Focused	Feedback	Methodology.
(10)		 	Zie	ook	opmerkingen	in	hoofdstuk	2	over	nationaal	kennisinstituut	en	

borging	binnen	veiligheidsregio’s.
(11)		 	Letterlijk!	In	het	boek	“Recht	door	Zee	-	Transatlantische	Crisis-beheer-

sing”	werden	zowel	Amerikanen	als	Nederlanders	over	dit	onderwerp	
bevraagd.

(12)		 	In	diverse	EC	rapportages	van	CEN	TC391	Societal and Citizen Security 
worden	‘lack	of	impact’	en	‘fragmentation’	benoemd	als	twee	samen-
hangende,	overkoepelende	problemen	die	acute	aandacht	verdienen.

(13)		 Zie	ook	hoofdstuk	4	van	Ida	Haisma.
(14)		 	Zie	bijvoorbeeld	http://www.astho.org/Programs/Preparedness/
	 	 Public-Health-Emergency-Law/Emergency-Authority-and-Immunity-	
	 	 Toolkit/Emergency-Management-Assistance-Compact-Fact-Sheet/	
(15)		 Zie	ook	het	DIEM	U-WISH-programma.
(16)		 Bijvoorbeeld	Dykstra	4	D’s:	Dysfunction-Death-Damage-Destruction
(17)		 Zie	ook	hoofdstuk	van	Paul	Nieuwenburg.
(18)		 	Door	 de	 auteur	 vertaalde	 uitspraak	 van	 de	 bekende	 Amerikaanse		

architect	uit	New	Orleans,	Alan	Eskew:	“Uncompromising	Forthright-
ness”.

(19)		 	Bijvoorbeeld	door	deel	te	nemen	in	social	enterprise	netwerken	zoals	
het	DIEM	Expert	Network	and	Primary	Research	Group.
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De structuur van crisisbeheersing

	 door	Rob	de	Wijk

Jaar in, jaar uit verschijnen onderzoeken en evaluaties over rampenbestrij-
ding en crisisbeheersing. En jaar in jaar uit wordt dezelfde constatering ge-
daan: er is vooruitgang, maar de rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn 
nog niet op orde. Hoe komt dat? Hoe ziet dat bouwwerk er uit? Waar liggen 
de verantwoordelijkheden? En wat is er voor nodig een geoliede organisatie 
te krijgen?

Het veiligheidsgevoel van de burger
De afgelopen decennia worden steeds hogere eisen gesteld aan het bevorde-
ren van de nationale veiligheid. Een belangrijke verklaring is het ontstaan 
van een zero risk society, waarin veel burgers eigenlijk geen risico’s meer 
willen aanvaarden. Dit is in belangrijke mate het gevolg van een maatschap-
pij die al decennialang geen oorlog en grootschalige binnenlandse onlusten 
heeft gekend. Dankzij het proces van Europese integratie is militaire macht 
als instrument in de betrekkingen tussen de landen in Europa uitgeban-
nen en komen grote internationale crises steeds minder vaak voor. Deze 
ontwikkeling ging hand in hand met de ontwikkeling van de naoorlogse 
verzorgingsstaat waarbij de overheid zoveel taken naar zich toe heeft ge-
trokken dat de burger feitelijk voor zijn hele welbevinden dat op veiligheid 
en welvaart is gestoeld, naar de overheid kijkt. Daardoor aanvaardt de bur-
ger steeds minder de risico’s die onverbrekelijk bij het leven horen. Het niet 
accepteren daarvan kan ook verklaard worden door de kleiner wordende 
gezinnen. Kinderen zijn daardoor een kostbaarder bezit geworden waarin 
geïnvesteerd wordt om hen een goede toekomst te verzekeren. Dat er inmid-
dels een trend lijkt te ontstaan dat ouders hun kinderen van trackers voor-
zien om te allen tijde te weten waar ze zijn en hen relatief lang ontzeggen 
zelfstandig over grotere afstanden te reizen, past hierbij. Nog een verklaring 
is dat sommige media en delen van de politiek een beeld schetsen van een 
steeds onveiliger wordende samenleving, ook al wordt die samenleving ob-
jectief bezien veiliger. 

Door deze ontwikkeling is er sprake van een risico-regelreflex van de over-
heid, een term die in 2010 werd geïntroduceerd. Als er een incident is dan be-
staat de neiging onder bestuurders om, mede gedreven door berichtgeving 

2.1

2
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in de media, zonder goed na te denken extra veiligheidsmaatregelen voor 
te stellen of te eisen. Onderzoekers van Crisislab, onderdeel van de Radboud 
Universiteit te Nijmegen, kwamen tot de conclusie dat een van de redenen 
waarop die roep klinkt de opvatting is dat veiligheid de kerntaak van de 
overheid is. Die overheid moet dus zoveel mogelijk risico’s voorkomen. Elk 
incident wordt dan al snel opgevat als falen van de overheid. Bij diezelfde 
overheid spelen vervolgens zaken als bestuurlijke dadendrang, angst voor 
aansprakelijkheid en oneindige professionalisering van de uitvoering een 
rol. De onderzoekers geven als voorbeeld het teenslipperincident in Maas-
tricht in 2013. Daarbij raakten twee studentes gewond die als vrijwilliger 
oud papier voor een privaat bedrijf ophaalden in ruil voor een vergoeding 
aan hun gemeente. Omdat ze met teenslippers het oud papier in een kraak-
wagen trachtten aan te stampen, raakten ze gewond. Zonder alternatieve 
scenario’s te overwegen, besloot de gemeente de studenten te verplichten 
tot het dragen van veiligheidskleding en betaalde daarvoor de rekening, ter-
wijl de studenten beter hadden kunnen weten (1).

De risico-regelreflex heeft ook te maken met het feit dat een belangrijk deel 
van de publieke verantwoording niet via de daartoe geëigende gremia zoals 
parlement en gemeenteraad gaat, maar via de media. Zeker als er te grote 
onderlinge afhankelijkheid is tussen de media, de politiek en bestuurders 
kan dat grote gevolgen hebben. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) 
schreef dat door de ontstane beeldvorming het vertrouwen in de overheid 
kan worden geschaad. Ook constateert de ROB dat het naïef is te denken dat 
alle onheil voorkomen kan worden. De ROB stelt dat de risico-regelreflex dit 
probleem alleen maar vergroot en stelt maatregelen voor die feitelijk neer-
komen op het aloude adagium eerst denken dan doen. Dit om te overspan-
nen verwachtingen over de rol van de overheid de kop in te drukken (2).

De toegenomen veiligheid is volgens de Wetenschappelijke Raad Regerings-
beleid (WRR) inderdaad in belangrijke mate toe te schrijven aan overheids-
beleid. Tevens is een kentering in benadering te zien. In de studie Onzekere 
Veiligheid (2008) geeft de WRR aan dat de klassieke risicobenadering er een 
is van risico-inschatting en risicomanagement, met een duidelijke plaats 
voor de eigen verantwoordelijkheid (3). Maar voor tal van risico’s, zoals een 
watersnoodramp, draagt de burger geen verantwoordelijkheid. In dat geval 
is het solidariteitsbeginsel van belang. De verantwoordelijkheid verschuift 
dan naar degenen die de calamiteit het beste hadden kunnen voorkomen. 
Dit kan bijvoorbeeld een bedrijf zijn of de overheid. Al met al constateert de 
WRR dat mede dankzij het overheidsbeleid er sprake is van een hoog niveau 
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van veiligheid. Wet- en regelgeving en talloze organisaties zijn er om onze 
veiligheid te garanderen. 

Tot slot is, mede door de toegenomen frequentie en omvang van natuur-
rampen elders in de wereld, de perceptie ontstaan dat rampen en crisis veel 
heviger, grootschaliger en dodelijker zijn dan vroeger. Ze overstijgen soms 
de regio- en landsgrenzen en vereisen een multidisciplinaire aanpak. De 
aandacht is daarvoor verschoven van de klassieke rampenbestrijding naar 
complexe crisisbeheersing.
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Datum IncIDent DoDen

7-10-1946	 Vliegtuigcrash	in	HBS-school,	Apeldoorn	 23

14-11-1946	 Vliegtuigcrash	KLM	PH-TBW,	Schiphol	 26

17-1-1947	 Explosie	kruitfabriek,	Muiden	 17

24-3-1947	 Mijnramp	Staatsmijn	Hendrik,	Brunssum	 13

12-2-1950	 Scheepsramp	Noordzee,	Den	Helder	 11

1-2-1953	 Watersnoodramp,	Zeeland,	Zuid-Holland	 1836

23-8-1954	 Vliegtuigcrash,	Noordzee,	ten	westen	van	Bergen	 21

29-9-1954	 Autobusongeluk,	Valkenburg	 19

8-1-1962	 Treinramp,	Harmelen		 93

15-6-1965	 Scheepsbrand	Ronastar,	Botlek		 16

25-6-1967	 Tornado,	Chaam	/	Tricht		 7

20-1-1968	 Explosie	olietank	Shell,	Pernis		 2

12-12-1968	 Explosie	olietanker	Diana,	Amsterdam		 13

24-10-1970	 Brand	in	psychiatrische	inrichting,	Wagenborgen		 12

2-2-1971	 Brand	in	verpleeghuis,	Rolde		 13

28-9-1971	 Hotelbrand	‘t	Silveren	Seepaerd,	Eindhoven		 11

25-8-1972	 Kettingbotsing	A16,	Prinsenbeek		 13

7-11-1975	 Explosie	DSM,	Geleen		 14

4-5-1976	 Treinramp,	Schiedam		 24

9-5-1977	 Brand	Hotel	Polen,	Amsterdam		 33

3-1-1980	 Woningbrand,	Rotterdam		 11

6-10-1981	 Vliegtuigcrash	NLM	PH-CHI,	Moerdijk		 28

16-12-1983	 Brand	Casa	Rosso,	Amsterdam		 13

6-11-1990	 Kettingbotsing	A16,	Breda		 10

8-7-1992	 Explosie	Cindu,	Uithoorn		 3

16-9-1992	 Brand	in	sociaal	pension	de	Vogel,	Den	Haag		 11

4-10-1992	 Bijlmerramp,	Amsterdam		 43

15-7-1996	 Herculesramp,	Eindhoven	 34

25-9-1996	 Dakotaramp	PH-DDA,	Waddenzee,	Den	Helder		 32

28-2-1999	 Legionellabesmetting	Westfriese	Flora,	Bovenkarspel		 32

13-5-2000	 Explosie	vuurwerkfabriek,	Enschede		 23

1-1-2001	 Cafébrand,	Volendam		 14

1-4-2003	 Explosie	DSM,	Geleen	 3

28-9-2003	 Explosie	in	elektriciteitscentrale,	Geertruidenberg	 5

26-10-2005	 Brand	cellencomplex	Schiphol-Oost	 11

25-2-2009	 Vliegramp	Turkish	Airlines,	Zwanenburg,	Haarlemmermeer	 9

9-4-2011	 Schietpartij	Alphen	aan	de	Rijn		 	(inclusief	de	dader)		 7

5-12-2012	 Scheepsongeluk,	Noordzee	 	(plus	5	vermisten)		 6
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Het heeft er veel van weg dat deze onmiskenbare verschuiving meer zegt 
over de angsten van maatschappij en bestuurders dan over de realiteit. Uit 
het hier links geplaatste overzicht blijkt niet dat rampen en crises in Neder-
land de afgelopen decennia dodelijker en omvangrijker zijn geworden. De 
enige echt grote ramp was de watersnoodramp van 1953. De laatste grote 
rampen waren de Bijlmerramp (1992) waarbij een vliegtuig in een woonwijk 
neerstortte, en de vuurwerkramp in Enschede (2000). Daarnaast hebben in 
het buitenland vliegrampen plaatsgevonden waarbij veel Nederlandse le-
vens te betreuren waren, zoals Shannon (1958, 99 doden), Tenerife (1977, 583 
doden), Zanderij (1989,179 doden), Tripoli (2010, 61 doden) en Oekraïne (2014, 
193 doden). Voor het overige waren het grootschalige incidenten of ongeluk-
ken, die zeker niet gebagatelliseerd mogen worden, maar die niet van het 
kaliber waren als de watersnoodramp of de vuurwerkramp. Daarnaast zijn 
er talloze incidenten die niet in de lijst voorkomen omdat er geen doden 
te betreuren zijn, maar wel enorme materiële schade hebben veroorzaakt, 
zoals de watersnood in het Gelderse rivierengebied (1995) waarbij 250.000 
mensen werden geëvacueerd en de brand bij Chemie-Pack, Moerdijk (2011). 
Dit soort calamiteiten heeft duidelijk bijgedragen aan wijzigingen van de 
crisisstructuur. 

Wat	jaagt	het	debat	aan?
Emoties en subjectieve beelden spelen zoals gezegd een rol bij de veilig-
heidsbeleving van de burger, maar ook bij de veranderingen die in het 
bouwwerk van crisisbeheersing worden doorgevoerd. Opmerkelijk is dat de 
versnelling die de discussie over nationale veiligheid doormaakte niet komt 
door nieuwe grote rampen. Zeker de moord op Pim Fortuyn in 2002 was een 
grote schok en gaf een aanzet tot wijzigingen in het zogenaamde stelsel van 
bewaken en beveiligen waar bedreigde Nederlanders zich aan moeten on-
derwerpen. Ook de moord op Theo van Gogh (2004) droeg daaraan bij. Op-
merkelijk genoeg hadden de aanslagen van 11 september 2001 in New York 
en Washington weinig invloed op het debat over nationale veiligheid, maar 
de aanslagen van Madrid (2004) en vooral Londen (2005) wel. Deze gaven 
een belangrijke aanzet voor de totstandkoming van de Strategie Nationale 
Veiligheid. Uit de oefening Waterproef (2008) bleek voorts dat Nederland 
niet geëquipeerd is voor een watersnoodramp waarbij de ene veiligheidsre-
gio de taken van een andere moet overnemen. Bovendien bleek sprake van 
competentiestrijd tussen diensten die met de uitvoering van de rampenbe-
strijding belast waren. In het Ministeriele Beleidsteam (MBT) constateerde 
minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst dat dit onacceptabel 
was. Dit zette uiteindelijk een beleidsaanpassing in gang. De conclusie dat 
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veiligheidsregio’s elkaars taken niet konden overnemen of onvoldoende 
coördineerden, werd nog eens bevestigd door de Moerdijkramp. In februari 
2011 ontstond een grote brand bij het bedrijf Chemie-Pack in het haven- en 
industriegebied, waar grote hoeveelheden chemische stoffen lagen opgesla-
gen en waardoor een grote rookwolk over Dordrecht en omstreken trok en 
op grotere hoogte ook over een groot deel van Nederland. 

Opmerkelijk is ook dat er bij het bestrijden en beheersen van veel van deze 
crises veelal dezelfde fouten werden gemaakt. Organisaties als de Onder-
zoeksraad voor Veiligheid, CrisisLab en het COT Instituut voor Veiligheid en 
Crisismanagement hebben hierover rapporten vol geschreven. Kort samen-
gevat blijkt één van de grote problemen tijdens het beheersen en bestrijden 
van crises en rampen het delen van informatie te zijn. Dat kan veelal herleid 
worden naar bestuurlijke fragmentatie. De ROB stelde dat overheden naar 
elkaar wijzen als het gaat over verantwoordelijkheid nemen voor het vei-
ligheidsbeleid: “…versplinterde rollen, verantwoordelijkheden en bevoegd-
heden leiden op hun beurt snel tot fragmentatie van het openbaar bestuur: 
De neiging is groot om naar een andere overheid te wijzen of om vanuit een 
eenzijdig belang naar veiligheidsproblematiek te kijken” (4). De complexe 
structuur van de crisisbeheersing in Nederland faciliteert overigens het 
zwartepieten en het wegschuiven van verantwoordelijkheden. 

Dit alles kan het vertrouwen van de burger in die overheid aantasten, ver-
oorzaakt druk op overheden om onafgewogen besluiten te nemen en be-
last de verhouding tussen lagere en hogere overheden. De kramp waarin 
overheden kunnen schieten, blijkt ook uit de wijze waarop soms wordt ge-
evalueerd. De brand bij Chemie-Pack werd geëvalueerd door de gemeente 
Moerdijk, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de Inspectie Openbare Orde  
en Veiligheid (IOOV; nu de Inspectie Veiligheid en Justitie), de Veiligheids- 
regio Midden- en West-Brabant, de Arbeidsinspectie, de inspectie van VWS, 
de inspectie van Infrastructuur en Milieu, het Openbaar Ministerie, de Ne-
derlandse Vereniging voor Brandweer en Rampenbestrijding (NVBR), het 
waterschap, Rijkswaterstaat, het Havenschap Moerdijk, de GGD en het RIVM. 
Het resultaat was 15 rapporten (5). De grote vraag is waarom keer op keer ge-
constateerd wordt dat het fout gaat. 

Crisisbeheersing	of	rampenbestrijding?
Wie zich met rampenbestrijding en crisisbeheersing bezighoudt, loopt di-
rect al tegen een definitieprobleem op. Tegenwoordig wordt geen onder-
scheid gemaakt tussen de beide categorieën terwijl dit onderscheid vanuit 
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operationeel perspectief wel degelijk belangrijk is. Crisisbeheersing staat 
volgens het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming voor ‘het geheel aan 
maatregelen en voorzieningen die de overheid treft in samenwerking met 
andere organisaties ter voorbereiding op, ten tijde van en na afloop van in-
tersectorale crises ter waarborging van de nationale veiligheid (6). Een ramp 
wordt als een bijzondere vorm van een crisis gezien en valt derhalve onder 
het begrip crisisbeheersing. Daarmee wordt overigens een bredere defini-
tie gekozen dan die uit de Wet veiligheidsregio’s waar crisisbeheersing voor 
handhaving van de openbare orde staat. 
De aanpak van rampenbestrijding is er een van Standard Operating Proce-
dures (SOPs) waardoor iedereen goed kan weten wat zijn taak onder de ge-
geven omstandigheden is. Immers, een draaiboek voor de bestrijding van 
een grote ramp of de gevolgen van een ongeluk in een kerncentrale of fa-
briek kan relatief eenvoudig in rampenplannen worden verwerkt. Vervol-
gens kunnen die draaiboeken worden geoefend of met behulp van serious 
gaming verder worden verfijnd. 

Hoe zit het dan met crises? Die laten zich niet met een standaardaanpak 
oplossen. Hier gaat het om handelen naar bevind van zaken. Nog meer dan 
bij rampenbestrijding zijn kennis, creativiteit en leiderschap cruciale suc-
cesvoorwaarden. Vandaar dat het zo belangrijk is dat bestuurders en profes-
sionals toegang tot kennis hebben. De definitie van crisisbeheersing uit het 
nationale handboek gaat niet uit van dit onderscheid. Dit duidt erop dat er 
vooral door een bestuurlijke en niet met een operationele bril naar crisis-
beheersing wordt gekeken. Dit werd overigens ook geconstateerd in de Staat 
van de Rampenbestrijding van 2013. Conform de bestuurscultuur was sprake 
van veel organisatie-eisen terwijl de prestatie buiten beschouwing bleef. 
Kortom, veel aandacht voor de input, weinig voor de output (7). Bovendien 
gaan de regionale risicobeoordelingen vooral uit van rampen, terwijl de Na-
tionale Risicobeoordeling die hieraan ten grondslag moet liggen, laat zien 
dat crises het grootste risico zijn. 

De structuur van crisisbeheersing op papier
Wie naar een sterk vereenvoudigd schema van het bouwwerk van de crisis-
beheersing kijkt, denkt dat de structuur helder is. Op rijksniveau is ieder 
ministerie zelf verantwoordelijk voor de te nemen crisismaatregelen en de 
financiering daarvan. Daaronder vallen ook de kaders van maatregelen die 
vitale bedrijven en andere instellingen moeten nemen. Het Rijk faciliteert 
met operationele expertise en andersoortige kennis, is verantwoordelijk 

2.2
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voor de interdepartementale en internationale afstemming en faciliteert 
het operationele proces zowel bestuurlijk al operationeel. Bovendien kan het 
Rijk sturen en richting geven door middel van aanwijzingen. Het permanent 
bezette Nationaal Crisiscentrum (NCC) is ondergebracht bij het ministerie 
van Veiligheid en Justitie en is het interdepartementaal coördinatiecentrum 
van het Rijk, het knooppunt van en voor de bestuurlijke informatievoorzie-
ning en voor de crisiscommunicatie.

Simpel gezegd is het NCC de centrale meld- en regelkamer van de regering. 
Het NCC is dus vooral een bestuurlijk gremium van de minister van Veilig-
heid en Justitie. Naast het NCC bestaat een meer operationeel gremium. Het 
Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) wordt door politie, brand-
weer, GHOR, Defensie en gemeenten bemenst en voert onder het gezag van 
de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) opera-
tionele taken uit bij dreigende en acute incidenten, rampen, crises en groot-
schalige evenementen. Het LOCC is geen echt hoofdkwartier dat de operatie 
zelfstandig aanstuurt. Zo adviseert het LOCC de minister van Veiligheid en 
Justitie over de verdeling van schaarse middelen. Tot medio 2015 bestond 
een Landelijke Operationele Staf die eveneens multidisciplinair was samen-
gesteld en in geval van grote calamiteiten werd geactiveerd. Deze taken zijn 
overgegaan naar het LOCC dat onder gezag van de NCTV zijn taken uitvoert. 

Het LOCC is van groot belang voor de samenwerking met defensie en bij-
voorbeeld de Europese Unie. Maar ook hier is het LOCC geen beheerder 
van de capaciteiten. Defensie is het vangnet voor civiele autoriteiten bij 
een dreigend tekort aan capaciteiten. De afspraken daartoe zijn in 2005 
vastgelegd in de Civiel-Militaire Bestuursafspraken (CMBA). Al snel bleek  
dat er behoefte was aan specialistische defensiecapaciteiten bij de hand-
having van de openbare orde en rampen- en crisisbeheersing. Dit leidde in 
2006 tot het project Intensivering Civiel-Militaire afspraken (ICMS) gericht 
op de ontwikkeling van defensie tot structurele veiligheidspartner naast po-
litie, brandweer en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Re-
gio (GHOR). De inzet van defensie is altijd op tijdelijke basis. Bijstand wordt 
overigens op basis van artikel 51 van de Wet veiligheidsregio’s aangevraagd 
door de voorzitter van de veiligheidsregio. Het LOCC adviseert de minister 
over bijstandsaanvragen. 
 
Het lokale niveau, van gemeenten tot waterschappen, voert uit. Afhankelijk 
van de aard van de calamiteit kan zowel horizontaal (meerdere organisaties) 
of verticaal (naar de Veiligheidsregio of daarboven) worden opgeschaald.
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complexiteit
Als een poging wordt gedaan om het schema in overeenstemming met de 
praktijk te brengen, valt de enorme complexiteit op. Talloze gremia houden 
zich bezig met rampenbestrijding en crisisbeheersing, maar het is niet altijd 
duidelijk hoe de lijnen lopen. Het schema laat zien dat rampenbestrijding 
en crisisbeheersing vooral als een bestuurlijk proces wordt gezien. Eén van 
de aanwijzingen is dat vrijwel alle actoren zich richten op coördinatie. Co-
ordinatie is zonder twijfel noodzakelijk om de hele rampenbestrijdings- en 
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crisisbeheersingsorganisatie goed op te zetten en onderling de juiste afspra-
ken te maken. Dat heet de koude fase. In de warme fase dienen commando-
principes te gelden. 

Militairen weten al eeuwen dat je niet al polderend de oorlog kunt ingaan 
maar alle inspanningen moet bundelen en richten op een duidelijk gede-
finieerd doel. Daarom staan in de militaire doctrines, de richtlijnen voor 
hoe het gevecht moet worden gevoerd, uitgangspunten centraal als unity 
in effort die alleen door unity in command kunnen worden verkregen. Kort 
gezegd, is een eenhoofdige leiding noodzakelijk om de neuzen allemaal 
dezelfde kant op te krijgen. In een bestuurlijke setting ontbreken dit soort 
uitgangspunten. Crisisbeheersing en rampenbestrijding zijn civiele aange-
legenheden die niet werken op basis van bevelen, maar op basis van gezag. 
Doorzettingsvermogen is politiek-bestuurlijk noch operationeel geregeld, 
behalve als het gaat om terrorismebestrijding. De effectiviteit wordt verder 
ondermijnd door het feit dat bij verschillende typen rampen en crises ver-
schillende ministers aan zet zijn. Geheel volgens de Nederlandse traditie 
wordt er gepolderd en dat polderen gaat feitelijk door als de warme fase is 
ingetreden. Dat is het directe gevolg van het ontbreken van een rechtstreek-
se commandostructuur van het Rijk naar de onderliggende niveaus. Het 
Rijk coördineert, geeft adviezen en aanwijzingen, maar kan niet de operatie 
overnemen. Dit is bijvoorbeeld een probleem wanneer grootschalig geëva-
cueerd moet worden. De burgemeester is hiervoor verantwoordelijk, maar 
heeft geen overzicht over de hele situatie. 

Ook de WRR constateert risico’s voor het bestaande systeem en stelt zelfs 
dat het systeem van crisisbeheersing in deze vorm niet toekomstbestendig 
hoeft te zijn. Er zijn volgens de WRR zoveel voorzieningen, regelingen en 
toezichtarrangementen door de overheid getroffen dat daardoor niet alleen 
de kosten hoog zijn, maar er ook bestuurlijke onoverzichtelijkheid ontstaat 
(8). Inderdaad is het vrijwel onmogelijk een compleet beeld van de totale 
crisisbeheersingsstructuur van Nederland te krijgen. Voor een land met een 
geringe oppervlakte en slechts 17 miljoen inwoners duidt dit op een bestuur-
lijke polder- en afrekencultuur met sterk doorgevoerde checks and balances. 
Het traditionele zwartepieten na een groot incident en de complexiteit van 
de structuur zijn dan ook twee zijden van dezelfde medaille. Overigens zul-
len de gevolgen hiervan zich vooral in de warme fase manifesteren. Dit ver-
klaart de eerder genoemde conclusie van onderzoeksinstellingen dat veel 
fouten te herleiden zijn op het niet delen van informatie, mede als gevolg 
van bestuurlijke fragmentatie. 



44 GRIP	OP	CRISIS

Daarbij komt dat bestuurders veelal geen idee hebben van de operationele 
omstandigheden en de eisen die dat aan hen stelt. In de warme fase worden 
operationele uitgangspunten dominant, maar die uitgangspunten sporen 
niet met de coördinerende beginselen van het openbaar bestuur. Kortom, 
weg van de duidelijk te definiëren risico’s naar een algemene benadering 
van onzekerheden. Dit heeft geleid tot meer nadruk op het voorzorgsbe-
ginsel en zelfredzaamheid. De WRR concludeert dat de kwetsbaarheid van 
de maatschappij proactie vraagt. Dat is juist, maar in de praktijk blijkt dat  
bestuurders de kennis en de tijd ontberen om daadwerkelijk proactief over 
crises te kunnen nadenken en dat nadenken in handelen kunnen omzetten. 
De WRR ziet echter mogelijkheden om vooral de voorzorg te organiseren. 
Dat betekent dat actief onderzoek nodig is gericht op het vertalen van on-
zekerheden naar bespreekbare risico’s (9). Dit begint en eindigt met kennis. 
De WRR is overigens hard in zijn conclusies: “Waar wetenschappelijke ken-
nis wordt genegeerd, of waar zulke kennis door belangenverstrengeling is 
gecorrumpeerd, is geen verantwoordelijk beleid mogelijk en zal bovendien 
het publiek vertrouwen in de zowel de wetenschap als politiek verdwijnen.”

Fouten worden vooral gemaakt als wordt opgeschaald. Want dan moet met 
buurgemeenten binnen de veiligheidsregio, tussen de veiligheidsregio’s 
of misschien wel tussen de veiligheidsregio’s en het rijksniveau worden 
samengewerkt. Dat blijkt op grote problemen te stuiten. Een belangrijke 
conclusie is dat er een grotere kans op fouten is als verticaal moet worden 
opgeschaald, vooral als meerdere ministeries of organisaties erbij betrokken 
raken. Het blijkt dan lastig om informatie te delen. Soms is dat onkunde, 
soms gaat het om competentiestrijd, soms worden besluiten gewoon niet 
gecoördineerd of worden verkeerde inschattingen gemaakt. Precies om die 
reden zien we ook dat gewacht wordt met opschalen of andere partners te 
betrekken.
Dat het proces niet optimaal verloopt, bleek uit de evaluatie van de civiel-
militaire samenwerking uit 2013. Een belangrijke conclusie was dat defensie 
in alle veiligheidsregio’s een positie heeft, maar dat hier door de veiligheids-
regio’s verschillend invulling aan wordt gegeven (10). Dit is wederom een 
voorbeeld van het ontbreken van een eenduidig beleid. Een van de grote 
problemen is dat in slechts drie veiligheidsregio’s defensie een structurele 
plaats heeft binnen de hoofstructuur van de rampenbestrijding en crisis-
beheersing. In alle andere gevallen wordt defensie erbij betrokken als haar 
inzet daadwerkelijk nodig is. Daardoor bestaat het risico dat defensie te laat, 
of in het geheel niet wordt ingezet. Een veelgehoord argument is dat de wet 
geen structureel partnerschap voorschrijft. Hieruit blijkt wederom dat er 
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door een bestuurlijke, en niet met een operationele bril naar rampenbestrij-
ding en crisisbeheersing wordt gekeken. De evaluatie beval daarom aan de 
positie van defensie met door een algemene maatregel van bestuur in de 
veiligheidsregio te verankeren. 

Een ander voorbeeld is de brand bij Chemie-Pack. Tijdens deze calamiteit 
werden het brongebied en het effectgebied niet gelijktijdig opgeschaald 
naar GRIP 4. 
Een evaluatierapport zegt daarover: “In Zuid-Holland-Zuid was dit vrijwel 
meteen vanaf het begin het geval. Rond 16.00 uur was in ZHZ het Regio-
naal Beleidsteam (RBT) operationeel. Op dat moment was rond de bron nog  
GRIP 2 van toepassing. Om 16.39 uur was het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT)  
in Moerdijk operationeel (GRIP 3), en het heeft nog tot ongeveer 19.45 uur 
geduurd voordat in het gebied rond de bron GRIP 4 van toepassing was. 
Vanaf dat moment was ook het Regionaal Beleidsteam operationeel. Burge- 
meester van der Velden (plaatsvervangend coördinerend burgemeester voor 
Midden- en West Brabant) verklaart later tegenover de media dat hij pro-
blemen zag in de communicatie en daarom had opgeschaald naar GRIP 4. 
De reden daarvan zal ongetwijfeld te maken hebben gehad met het feit dat 
burgemeester Denie van Moerdijk rond 19.00 uur stellig meldde dat er geen 
gevaarlijke stoffen waren vrijgekomen terwijl daar nog geen definitief uit-
sluitsel over gegeven kon worden” (11). 

De Staat van de Rampenbestrijding constateerde dat onderzoek naar inci-
denten als Chemie-Pack in Moerdijk en de natuurbrand op de Strabrechtse 
Heide “laat zien dat de onderlinge afstemming en de regievoering niet op 
orde zijn”. Er bestaan weeffouten tussen het nationale niveau en de veilig-
heidsregio’s (12). De problemen blijken ook tijdens oefeningen zichtbaar te 
worden. 

Bovendien: hoe hoger de opschaling, hoe politieker het wordt. Ernstige cala-
miteiten worden al snel op het bord van de minister van Veiligheid en Jus-
titie gelegd en zullen, aangejaagd door de media, onderwerp worden van 
zwartepieten tussen regering, Tweede Kamer, en lagere overheden en dien-
sten. Die politieke context is dus niet de meest dienstbare voor effectieve 
rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

Als gevolg van de ramp met Chemie-Pack werd door de regering advies in-
gewonnen over bovenregionale samenwerking. Een werkgroep kwam tot de  
conclusie dat op verschillende punten verbeteringen noodzakelijk zijn (13).  
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Ten eerste moest er eenheid van doctrine komen met betrekking tot op-
schaling en regionale samenwerking. Dit moest een oplossing bieden voor 
verschillende Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure 
(GRIP)-uitwerkingen per regio, de verschillen binnen GRIP ten aanzien van 
de bestuurlijke opschaling en informatieverstrekking en de verschillen in 
initiatieven over de leiding van bovenregionale crises. Deze constateringen 
leiden tot het door de minister overgenomen advies voor een harmonisering 
van GRIP. Bij een bovenregionale ramp treedt GRIP 5 in werking waarbij de 
leiding komt te liggen bij de regio die de bron van de calamiteit is. Daarnaast 
werd GRIP Rijk geïntroduceerd voor het geval het Rijk een sturende rol zou 
moeten vervullen.

 GRIP-fases

Fase Reikwijdte van het incident

Bronbestrijding.	Incident	van	beperkte	
afmetingen.	Afstemming	tussen	de	
verschillende	disciplines	nodig.

Bron-	en	effectbestrijding.	Incident	met	
duidelijke	uitsraling	naar	de	omgeving.

Bedreiging	van	het	welzijn	van	(grote	
groepen	van)	de	bevolking	binnen	één	
gemeente.

Gemeentegrensoverschrijdend	en/of	
dreiging	van	uitbreiding	en/of	mogelijk	
schaarste	aan	primaire	levensbehoeften	
of	andere	zaken.

GRIP	4,	meerdere	regio’s.

Behoefte	aan	sturing	door	het	Rijk	in	
situaties	waarin	de	nationale	veiligheid	
in	het	geding	is,	of	kan	zijn.

GRIP Rijk (April	2013)

GRIP 5 (April	2013)

GRIP 4

GRIP 3

GRIP 2

GRIP 1
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De tweede aanbeveling was om voor de regio’s te komen tot een aanspreek-
punt op bovenregionaal niveau. De aanbeveling van de werkgroep om het 
NCC om te vormen tot het rijksloket voor crisisbeheersing werd door de mi-
nister overgenomen. Gebleken was dat sommige bestuurders in crisissitu-
aties de neiging hadden de minister op zijn mobiel te bellen of via andere 
lijnen informatie te geven of sturing te ontvangen. Dat hierdoor de verwar-
ring tijdens een crisis alleen maar toenam, hoeft geen betoog. Terecht con-
stateerde de werkgroep dat effectieve informatiedeling vaak de achilleshiel 
van de crisiscoördinatie blijkt te zijn (14). Dat zou door een aanspreekpunt 
kunnen worden opgelost. Deze gedachtegang was consistent met het mili-
taire uitgangspunt van unity in effort. Een lichtpunt is het redelijk goed func-
tionerende Landelijk Crisismanagementsysteem (LCMS). In 2010 spraken de 
veiligheidsregio’s af om tijdens een crisis het LCMS te gaan gebruiken, dat 
een actueel multidisciplinair totaalbeeld biedt tijdens lopende crises. Het 
systeem maakt het mogelijk om onderling berichten uit te wisselen, te zien 
wie online is en acties uit te zetten en te monitoren. Het LCMS is een nog 
rudimentaire vorm van het militaire netwerkcentrische optreden waarbij 
de sensoren van satellieten, vliegtuigen, drones en op de grond geplaatste 
sensoren het commandovoeringsysteem voeden waardoor militairen situa-
tional awareness krijgen en operationeel kunnen worden aangestuurd. Het 
grote voordeel is dat de tijd tussen het onderkennen van de noodzaak tot 
actie en de feitelijke actie van uren tot minuten kan worden gereduceerd. 
Verdere ontwikkeling van het LCMS biedt belangrijke mogelijkheden om de 
effectiviteit van crisisbeheersing en rampenbestrijding te vergroten. 

Een derde aanbeveling was om helderheid te verschaffen over de rol van 
het Rijk als bovenregionale aanstuurder. Het Rijk werd geen ‘commandant’, 
maar kreeg een zwaardere coördinerende functie. Richtinggeven werd het 
kernbegrip. Hieronder werd verstaan ‘het geven van een dringend advies 
aan veiligheidsregio of gemeente in een situatie waarbij coördinatie en/of 
stimuleren van eenduidigheid in leiding en coördinatie gewenst of noodza-
kelijk is. Terugkoppeling is verplicht en er kan uitsluitend beargumenteerd 
van het dringende advies worden afgeweken’ (15). Dit was een stap vooruit, 
maar het was nog steeds een bestuurlijke insteek en geen operationele. Dit 
betekende dat er nog steeds geen unity in effort in militaire zin mogelijk 
was. 

Gaat het dan nooit goed? Jawel. Er gaat zelfs heel veel goed, zeker als pro-
fessionals hun verantwoordelijkheid nemen, elkaar kennen en zo nodig 
buiten de vaak te complexe procedures om werken. Zolang maar niet boven- 



48 Grip op crisis

regionaal hoeft te worden opgeschaald, is er vaak weinig aan de hand.  
Lokale rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsoperaties doen hun werk 
professioneel, iedereen kent elkaar en er zijn weinig coördinatieproblemen. 

Het gaat ook vaak goed als sprake is van een monodisciplinaire crisis. Een 
goed voorbeeld is de uitbraak van een dierziekte. Daar zijn inmiddels draai-
boeken voor; het aantal betrokken actoren bij de bestrijding is beperkt. Op 
het niveau van het Rijk zijn veelal één, hooguit twee ministeries aan zet. 
Dat maakt de organisatie overzichtelijk en omdat dergelijke crises regel-
matig uitbreken, is er inmiddels veel ervaring opgebouwd. De Staat van de 
Rampenbestrijding constateert aan de hand van de DigiNotar-crisis in 2012 
dat de crisis inderdaad beter onder controle te houden is als sprake is van 
het zelfstandig functioneren van de rijksstructuur, dus zonder grote betrok-
kenheid van andere actoren dan het Rijk. De DigiNotar-crisis was de eerste 
digitale crisis voor het Rijk en werd door het ministerie van Veiligheid en 
Justitie aangepakt. De crisis ontstond nadat een hacker zichzelf toegang had 
verschaft tot de systemen van DigiNotar waardoor valse certificaten in om-
loop kwamen. Daardoor kwam de veiligheid van het internetverkeer en van 
de overheidswebsites in het geding. De overheid zegde daarop het vertrou-
wen in DigiNotar op en verving de certificaten waardoor de crisis redelijk 
beperkt in zijn omvang bleef. 

Ook de vogelgriepuitbraken H5N8 eind 2014 werden door het ministerie van 
Economische Zaken redelijk goed gepareerd. Bij dit soort calamiteiten wordt 
een Welstandcommissie ingesteld die toezicht houdt op de uitvoering van 
de maatregelen in het kader van dierenwelzijn. In de evaluatie maakte de 
commissie de gebruikelijke kanttekeningen bij de communicatie maar voor 
het overige bleef het bij aanbevelingen zoals het de kleur van de pakken van 
het ruimingspersoneel die bij pluimvee onrust zou veroorzaken (16).
De problemen van complexe crisisbeheersingsoperaties zijn inmiddels 
ook door het ministerie van Veiligheid en Justitie erkend. In 2015 kwam 
minister Van der Steur met de mededeling dat de crisisorganisatie verder 
zal worden vereenvoudigd en flexibeler zal worden gemaakt. Datzelfde 
geldt voor de landelijke coördinatie (17). Een van de maatregelen was, zoals 
eerder gezegd, het opheffen van de Landelijke Operationele Staf (LOS) per  
1 juli 2015 en het overhevelen van de taken naar de LOCC dat onder gezag  
van de NCTV zijn taken uitvoert. De taak van de LOS was anders dan de 
naam deed vermoeden geen orgaan dat de aansturing van operaties van la-
gere overheden over kon nemen. Het LOS bestond uit een kernteam dat al 
naar gelang de behoefte werd opgeschaald en operationeel advies gaf over 
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de inzet en beschikbaarheid van mensen en middelen en was niet bevoegd 
was om bijvoorbeeld ziekenauto’s vanuit het noorden van Nederland naar 
een calamiteit in het westen van het land te dirigeren of de krijgsmacht te 
verplichten capaciteiten beschikbaar te stellen. De nadruk van het LOS, nu 
van de LOCC, ligt bij grote calamiteiten dus op het terrein van de verdeling 
van schaarse middelen en van het communiceren van besluiten en niet van 
operationele aansturing. Er is geen sprake van hiërarchische bevelvoering, 
wel van gezag. Door deze maatregelen was echter nog steeds geen stap gezet 
in de richting van een operationeel hoofdkwartier voor crisisbeheersing en 
was geen duidelijk onderscheid tussen coördinerende en operationele be-
voegdheden gemaakt. Een wezenlijk probleem is dat de NCTV en het LOCC 
nu moeten coördineren bij grootschalige calamiteiten, maar het de vraag 
is of hun gezag wordt geaccepteerd door andere diensten, in het bijzonder 
defensie en de nationale politie.

De	veiligheidsregio’s	
Kijken we nogmaals naar het schema dan zien we dat het negentiende 
eeuwse Huis van Thorbecke nog recht overeind staat. Het Rijk, de provin-
cie en de gemeentes zijn allemaal betrokken. Maar daardoorheen spelen de 
veiligheidsregio’s die niet per se congruent aan de provincies of de gemeen-
tegrenzen hoeven te zijn. Toen de veiligheidsregio’s werden opgericht, ont-
stond al een discussie over de positie van de Commissaris van de Koning. 
Hoe zou die zich verhouden tot de voorzitter van de veiligheidsregio? En 
momenteel wordt het functioneren van de veiligheidsregio’s ondermijnd 
door de vorming van een nationale politie. De veiligheidsregio lijkt nu weg 
te zakken tot een brandweerregio, temeer daar de witte kolom, de GHOR, 
zich er ook uit terugtrekt. 
We kunnen constateren dat de veiligheidsregio’s nooit optimaal hebben ge-
functioneerd, mede omdat het een vreemde organisatie was die niet goed 
paste in het Huis van Thorbecke. Een andere constatering is dat 25 veilig-
heidsregio’s heel veel is voor een land als Nederland. De evaluatiecommissie 
Wet veiligheidsregio’s adviseerde het aantal regio’s terug te brengen naar 
tien, maar dit advies is nooit uitgevoerd. Wel is sprake van samenwerking 
tussen de veiligheidsregio’s. Zo hebben de Veiligheidsregio’s Friesland, 
Groningen en Drenthe een gezamenlijke meldkamer. Bovendien is in het 
regeerakkoord van het eerste kabinet Rutte aangekondigd dat het aantal 
meldkamers terug wordt gebracht van 22 naar tien. Deze meldkamers gaan 
één organisatie vormen, onder leiding van de minister van Veiligheid en 
Justitie. In deze organisatie worden werkwijzen en systemen gestandaardi-
seerd. Dat is efficiënter en goedkoper. 
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Veel veiligheidsregio’s betekent onnodige doublures in ICT-voorzieningen 
en andere infrastructuur en legt een enorme claim op schaarse kennis. Die 
kennis is volgens de WRR cruciaal omdat het fysieke veiligheidsdomein 
specifieke kennis eist en one size fits all-oplossingen niet voldoen, terwijl 
bestuurders zonder die kennis hier wel naar streven. Maar de hoeveelheid 
kennis op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing is in Neder-
land beperkt. Natuurlijk zijn er opleidingen variërend van de Politieacade-
mie tot Hogescholen met speciale leergangen, maar een echt operationele 
opleiding, waarbij ook operationele lessons learned worden betrokken, is er 
voor crisisbeheersing niet. Het Instituut voor Fysieke Veiligheid zou hierin 
kunnen voorzien, maar dit is feitelijk een brandweerinstituut. Ook binnen 
het ministerie van Veiligheid en Justitie ontbreekt het aan brede kennis over 
crisismanagement. De kennis is hier vooral groot op de gebieden cybersecu-
rity en terrorismebestrijding. 

Het probleem van de kennis laat zich ook voelen bij het opstellen van de 
door de wet verplichte regionale risicoanalyses. Rampenplannen zijn re-
latief eenvoudig te maken. Via scenarioanalyses kan goed inzicht worden 
verkregen in de gevolgen van een ramp met een kerncentrale of fabriek. Ver-
volgens kan een draaiboek worden opgesteld met relatief concrete stappen 
die moeten worden doorlopen. Dat zijn de eerder genoemde SOPs. Ook de 
evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s constateerde dat de veiligheids-
regio’s op rampenbestrijding waren gericht en niet op crisisbeheersing. 
In 2015 nam minister Van der Steur het besluit om de kennis en adviesstruc-
tuur te harmoniseren. Daartoe gaf de Moerdijkramp een aanzet. Het doel 
was om tijdens een crisissituatie te komen tot een ‘adequaat, onafhankelijk 
en kennisintegraal advies voor de crisisbesluitvorming’. Daartoe was inmid-
dels een handboek ontwikkeld (18). Overigens was in 2012 naar aanleiding 
van de ramp bij Chemie-Pack ook al eens gepleit voor en besloten tot harmo-
nisering van de kennis en adviesstructuur. Toen werd gekozen voor een Cri-
sis Expert Team van instituten en individuele experts dat in actie kon komen 
tijdens een (dreigende) crisis. Deze constructie bleek onbevredigend. 
De Staat van de Rampenbestrijding 2013 constateerde dat alle veiligheids-
regio’s over een regionaal risicoprofiel beschikten, maar dat ze feitelijk niet 
voldeden aan de eisen. Slechts in vier regio’s voldeden de plannen daaraan 
(19). Ook oefenen en evalueren bleken niet de sterkste punten van de regio’s. 
Het onderzoek toonde aan dat de oefenpraktijk niet conform de wet was. Zo 
hadden de meeste regio’s, als gevolg van financiële krapte, het ontbreken 
van personeel of het ontbreken van voldoende expertise de voorafgaande 
jaren slechts een systeemoefening gehouden.
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In 2013 verscheen ook het advies van de evaluatiecommissie Wet veilig-
heidsregio’s die constateerde dat het onduidelijk was wat onder ‘veiligheids-
regio’ moest worden verstaan. Daartoe waren er te grote verschillen in het 
takenpakket van de regio’s zichtbaar (20). Een verklaring was een andere 
constatering van de commissie, namelijk dat de huidige regelgeving onsa-
menhangend is, niet op resultaten stuurt en de professionele ontwikkeling 
van de regio’s belemmert. De wet richt zich, kortom, op input, niet op out-
put. Bovendien kan het landelijk overleg van de 25 voorzitters van de veilig-
heidsregio’s zijn taak niet waarmaken. Zij dienen processen te uniformeren, 
maar kunnen dat niet vanwege de beperkte democratische legitimatie van 
de voorzitters. 

In zijn Voortgangsbrief nationale veiligheid erkende minister Van der Steur 
het probleem van de veiligheidsregio’s. Gebleken is dat ‘in het gezamenlijke 
optreden van overheid en vitale organisaties verbeteringen mogelijk zijn’ 
schreef de minister met gevoel voor understatement. Hij wees daarbij op de 
gevolgen van grote stroomstoringen die grote impact op burger en bedrijfs-
leven hadden. 

De	Strategie	Nationale	Veiligheid
Interessant is om nu de slag naar de Strategie Nationale Veiligheid te ma-
ken. Deze werd in 2007 door het kabinet aanvaard en naar de Tweede Ka-
mer gestuurd. Opmerkelijk is dat deze strategie nauwelijks bekend is bij de 
professionals. Dat is verbazingwekkend en zorgelijk, maar verklaarbaar. Het 
Rijk heeft nooit veel werk gemaakt om de strategie daadwerkelijk te laten 
indalen in de haarvaten van het systeem van crisisbeheersing en rampen-
bestrijding. Een andere verklaring is dat de strategie geen voorschrijvend 
document is maar een werkwijze. Maar het gevolg van deze onbekendheid 
is dat professionals veelal geen idee hebben van die werkwijze en hoe de 
uitkomsten van de strategie hun eigen werk beïnvloeden. Nu moet hierbij 
onmiddellijk worden aangetekend dat ondanks dat de strategie inmiddels 
acht jaar bestaat, de werkwijze tot nu toe vrijwel nooit volledig doorlopen is.
Wat is er dan wel? Ten eerste is er het belangrijke uitgangspunt dat de na-
tionale veiligheid in het geding is als de vitale belangen van Nederland 
worden aangetast. Als vitale belangen worden aangetast, dreigt ontwrich-
ting. En ontwrichting vereist ingrijpen op het allerhoogste niveau, dus door 
de regering. De vitale belangen zijn goed te definiëren. Aantasting van de 
territoriale veiligheid van Nederland betekent dat actoren van buiten ons 
land hier de veiligheid ontregelen. Tot aan het einde van de Koude Oorlog 
werd territoriale veiligheid in verband gebracht met de dreiging die van de 
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Sovjetunie uitging. Nu moet meer aan terroristen worden gedacht die hier 
aanslagen plegen of de haven van Rotterdam trachten te blokkeren of aan 
digitale aanvallen op onze vitale infrastructuren. Economische veiligheid is 
het tweede vitale belang. Hier gaat het om significante aantasting van onze 
welvaart. De oliecrisis van 1974 is hier een goed voorbeeld van. Toen leidde 
een Arabische olieboycot tot rantsoenering van de benzine. Een recenter 
voorbeeld is de financiële crisis die vanaf 2008 een mondiale impact had. De 
aantasting van de economische veiligheid kan uiteraard het gevolg zijn van 
de aantasting van de territoriale veiligheid, als bijvoorbeeld terroristen een 
schip in de haven van Rotterdam tot zinken brengen. Ecologische veiligheid 
is het derde vitale belang. Hier gaat het om zeer ingrijpende vervuiling. Het 
beste voorbeeld is een ramp met een kerncentrale waardoor delen van Ne-
derland onleefbaar kunnen worden. Fysieke veiligheid, het vierde vitale be-
lang, gaat over uw en mijn gezondheid. Fysieke veiligheid wordt in verband 
gebracht met ernstige, besmettelijke ziekten, ongevallen met gevaarlijke 
stoffen en bijvoorbeeld branden waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen. Zo 
komt eens in de tien tot vijftig jaar een ernstige grieppandemie voor. In de 
twintigste eeuw waren de ernstigste de Spaanse griep (1918), de Aziatische 
griep (1957) en de Hongkong griep (1968). 

Het is helder dat ontwrichting grote maatschappelijke effecten heeft. Van-
daar dat het vijfde vitale belang de sociale en politieke stabiliteit van Ne-
derland is. Dit vitale belang zal veelal een tweede orde effect zijn. Mensen 
worden ziek; daardoor worden bijvoorbeeld ook artsen en verpleegkundigen 
getroffen waardoor de gezondheidszorg wordt aangetast; mensen raken in 
paniek en eisen hulp; de politiek is onmachtig en zal worden verweten te 
weinig te hebben gedaan of te doen. Het gevolg kan totale ontwrichting van 
de samenleving zijn. De sociale en politieke stabiliteit kan echter ook door 
een incident worden ondermijnd. 
 
Dit was het geval na de moord op Pim Fortuyn in 2002. Na de moord dromde 
een woedende menigte samen op het Binnenhof in Den Haag waardoor een 
dreigende sfeer ontstond. Het gaf aan hoe een emotievol incident een veel 
groter, zelfs ontwrichtend effect kan hebben. 

Interessant is dat uit de risicobeoordeling blijkt dat het merendeel van de 
risico’s geen klassieke rampen maar crises zijn. Zoals gezegd zijn de risico-
profielen van de veiligheidsrisico’s vooral gericht op rampen. Crises zijn een 
ondergeschoven kind waarover te weinig expertise bestaat. 
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De werkwijze van de Strategie Nationale Veiligheid voorziet vervolgens in 
een Nationale Risicobeoordeling die concrete risico’s voor de nationale vei-
ligheid inventariseert (21). Op basis daarvan kunnen scenario’s worden ge-
maakt om aan te geven welke capaciteiten noodzakelijk zijn om de risico’s 
te mitigeren. 
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ministerraad

Stelt	thema’s	vast	voor	
thematische	verdieping.	

(december)
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van	nationaal	risicobeleid.	

(december)

ministerraad

Besluit	over	versterking	nationale	veilig-
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NB | de ministerraad wordt twee keer per jaar ( juni en december) geïnformeerd en/of om besluitvorming gevraagd.

1 | Rijksbrede analyse 2 | Strategische planning 3 | opvolging



GRIP	OP	CRISIS

 In 2009 werd voor een zeer grote grieppandemie gevreesd toen de Mexi-
caanse- of varkensgriep uitbrak. Een dergelijke pandemie was al voorzien in 
de Nationale Risicobeoordeling en scoorde daar zowel in termen van waar-
schijnlijkheid als effect hoog. Vandaar dat alle alarmbellen begonnen te rin-
kelen toen gevreesd werd dat alleen al in Groot-Brittannië 750.000 mensen 
zouden kunnen komen te overlijden door het H1N1-virus dat zich over de 
wereld verspreidde. Het was de eerste echt grote dreiging nadat de Strate-
gie Nationale Veiligheid was aanvaard. In hoog tempo werden scenario’s 
ontwikkeld, variërend van een basisscenario waarin 58 procent van de be-
volking ziek wordt, 18.000 mensen worden opgenomen en 7.000 komen te 
overlijden, tot een twee maal zo erg ernstig scenario. Op basis van deze sce-
narioanalyses werden vervolgens vaccins ingekocht, draaiboeken gemaakt 
en de crisiscommunicatie opgezet.

De pandemie gaf goed de waarde van de Strategie Nationale Veiligheid aan, 
maar het was tevens een van de weinige keren dat de strategie werd ge-
bruikt waarvoor die bedoeld was. Tot op de dag van vandaag zijn de vor-
deringen die gemaakt zijn bij de verdere uitwerking van de werkwijze niet 
indrukwekkend. Zeker, er is een zeer bruikbare Nationale Risicobeoorde-
ling. Er is een deskundigennetwerk dat nieuwe risico’s identificeert en sce-
nario’s ontwikkelt. Maar wat ontbreekt is de vertaalslag naar capaciteiten. 
Die capaciteiten kunnen ‘hardware’ zijn, zoals de genoemde vaccins, maar 
het kan ook om commandoposten, ziekenauto’s of brandweerauto’s gaan. 
Capaciteiten kunnen ook nieuwe wetgeving of kennis zijn. De vorderin-
gen zijn traag, mede als gevolg van de eerder genoemde problemen: door 
de complexiteit van de organisatie van nationale veiligheid; tegenstrijdige 
belangen; verkokering en competentiestrijd; bezuinigingen; alsmede de be-
stuurlijke insteek waardoor een operationele ‘mindset’ ontbreek. Daarom 
is het lastig een goede vertaling van dreigingen naar capaciteiten maken. 
Het ministerie van Veiligheid en Justitie is hiervoor verantwoordelijk. Hier 
ligt echter politiek de nadruk op terrorismebestrijding en de veiligheid van 
onze ICT-voorzieningen. Een probleem is dat het directoraat-generaal van 
de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid als gevolg van 
een politieke deal is overgegaan van Binnenlandse Zaken naar Justitie waar 
het feitelijk een vreemde eend in de bijt is. Het ministerie van Justitie is  
van oudsher een juridisch georiënteerd, sterk rechtstatelijk departement  
dat qua ‘mindset’ ver af staat van de meer operationele gerichtheid die vei-
ligheid eist. Simpel gezegd gaat het ministerie van Justitie over het waarbor-
gen van de grondrechten van de burger, terwijl het ministerie van Veiligheid 
door middel van repressie de veiligheid van die burger wil begroten. Dat deze 
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taken schuren als beide taken door het zelfde ministerie moeten worden 
uitgevoerd, spreekt voor zich. Natuurlijk heeft het ministerie van Veiligheid 
en Justitie operationele diensten als Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers 
(COA) en de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), maar dit heeft niets 
te maken met het aansturen van operaties. Die verschillende culturen be-
lemmeren de ontwikkeling van een daadwerkelijk effectief systeem van 
rampenbestrijding en veiligheid op rijksniveau. De nationale politie is qua 
cultuur enigszins vergelijkbaar met de krijgsmacht omdat het hier om grote 
operationele organisaties gaat die zo nodig grootschalig kunnen optreden. 
In 2015 kondigde minister Van der Steur aan dat de Strategie Nationale Vei-
ligheid op de schop wordt genomen. Maar in wezen verandert er niet veel. 
De jaarlijkse nationale risicoprofielen werden vervangen door een nationaal 
veiligheidsprofiel dat eens per vier jaar uitkomt. Dit laat onverlet dat nieuw 
te identificeren risico’s tussentijds kunnen worden ingebracht. De minis-
ter meldt voorts expliciet dat op basis van dit profiel een separate capaci-
teitenanalyse plaatsvindt om te bepalen in hoeverre ons land op crises is 
voorbereid. Dit moet een capaciteitenprogramma opleveren, waarin ook de 
resultaten van oefeningen en lessons learned worden meegenomen. Als dit 
systeem gaat werken, is dat een grote vooruitgang. 
Verder is er een betere definitie en identificatie van de vitale infrastructuur 
gekomen, die nu in twee categorieën wordt opgedeeld. 

 categorie a

	 	In	deze	categorie	staat	de	infrastructuur	die	bij	verstoring,	aantasting	of	uitval	de	on-

dergrenzen	van	minstens	één	van	de	drie	impactcriteria	voor	categorie	A	raakt:	

	 n		 	Economische	gevolgen:	>	circa	50	miljard	euro	schade	of	circa	5,0	%	daling	reëel	in-

komen.	
	 n		 	Fysieke	gevolgen:	meer	dan	10.000	personen	dood,	ernstig	gewond	of	chronisch	ziek.	
	 n		 	Sociaal	maatschappelijke	gevolgen:	meer	dan	1	miljoen	personen	ondervinden	emo-	

tionele	problemen	of	ernstig	maatschappelijke	overlevingsproblemen.	
	 n		 	Cascadegevolgen:	uitval	heeft	als	gevolg	dat	minimaal	 twee	andere	sectoren	uit-

vallen.	
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Bron: minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur, Voortgangsbrief nationale veiligheid, 12 mei 2015.

 categorie B

	 	In	deze	categorie	staat	de	infrastructuur	die	bij	verstoring,	aantasting	of	uitval	de	on-

dergrenzen	van	minstens	één	van	de	drie	impactcriteria	voor	categorie	B	raakt:	
	 n		 	Economische	gevolgen:	>	circa	5	miljard	euro	schade	of	circa	1,0	%	daling	reëel	in-

komen.	
	 n		 	Fysieke	gevolgen:	meer	dan	1.000	personen	dood,	ernstig	gewond	of	chronisch	ziek.	
	 n		 	Sociaal	maatschappelijke	gevolgen:	meer	dan	100.000	personen	ondervinden	emo-

tionele	problemen	of	ernstig	maatschappelijke	overlevingsproblemen.

conclusies
Een aantal knelpunten in de crisisbeheersingsstrucuur kan niet eenvoudig 
worden opgelost. Een belangrijke reden is dat de structuur een reflectie is 
van het Nederlandse poldermodel en de neiging checks and balances in te 
bouwen en verantwoordelijkheden bestuurlijk af te kunnen schuiven. Het 
resultaat is een complex bouwwerk dat vooral op basis van bestuurlijke 
principes is vormgegeven en waar operationele uitgangspunten worden 
genegeerd terwijl deze de succesfactor voor crisisbeheersing en rampenbe-
strijding zijn. Dit complexe bouwwerk maakt het lastig effectief informatie 
te delen. 

Het is noodzakelijk om het bouwwerk sterk te vereenvoudigen en vooral de 
operationele lijn te versterken. Dit kan door het LOCC om te vormen tot een 
daadwerkelijk operationeel hoofdkwartier waarin de nationale crisis-auto-
riteiten en defensie nauw samenwerken, de bevoegdheid hebben schaarse 
middelen te heralloceren tussen de veiligheidsregio’s en/of nationale mid-
delen ter beschikking van de lokale autoriteiten te stellen. Een LOCC nieuwe 
stijl dient grote operationele bevoegdheden te krijgen en niet slechts een 
adviserende functie. Tevens zou het LOCC nieuwe stijl de coördinerende be-
voegdheid moeten krijgen bij grootschalige evacuaties waarvoor momen-
teel niets is geregeld. 

Dit pleit voor een taakverdeling tussen de NCTV, die zich met beleid en com-
municatie bezighoudt en het LOCC dat met operationele taken belast wordt. 
Het vereist ook dat het LOCC wordt omgebouwd tot een nationaal hoofd-
kwartier. Defensie is bij uitstek geschikt om grootschalige operaties aan te 
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sturen, maar dat stuit bij veel partijen op onoverkomelijke bezwaren gezien 
het civiele karakter van rampenbestrijding en crisisbeheersing en de angst 
dat militaire beginselen in de aanpak gaan domineren. Daarom zou de na-
tionale politie belast kunnen worden met de aansturing van grootschalige 
operaties. Dit vergt echter een cultuuromslag omdat de politie zich niet richt 
op multidisciplinaire crisisbeheersing. 
Defensie biedt interessante aanknopingspunten voor dit denken. Hier heeft 
de hoogste militair, de Commandant der Strijdkrachten, vergaande opera-
tionele bevoegdheden. Hij moet zich echter houden aan door de politiek 
vastgestelde regels. Houdt hij zich er niet aan dan kan hij achteraf ter ver-
antwoording worden geroepen. 

De vereenvoudig van de structuur eist dat het aantal veiligheidsregio’s 
wordt teruggebracht naar tien of zelfs vijf : zuidelijke Randstad, noordelij-
ke Randstad en Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. Daarnaast moet worden 
gestreefd naar meer congruentie met de territoriale arrondissementen, 
provincies, waterschappen en regionale militaire commando’s. De rol van 
defensie dient overigens beter in de veiligheidsregio’s te worden verankerd 
als structurele veiligheidspartner die van meet af aan bij rampenbestrijding 
en crisisbeheersing wordt betrokken. Daartoe zou defensie als permanent 
lid in de veiligheidsdirectie van de Veiligheidsregio moeten worden opgeno-
men. Dit dient zo nodig met een algemene maatregel van bestuur te worden 
afgedwongen.
In de warme fase overheersen niet coördinatie- maar commandovoering-
principes. Dit vereist een cultuuromslag bij bestuurders met weinig tot geen 
operationele ervaring, in het bijzonder de burgemeester. Deze zou afstand 
moeten doen van zijn traditionele taak als ‘opperbevelhebber’ en zich op 
geen enkele wijze met de uitvoering moeten bezighouden, maar dit aan pro-
fessionals moeten overlaten. De burgemeester is dan in de warme fase pri-
mair burgervader. Nauw hiermee verbonden is de noodzaak om veel meer te 
denken in output, in plaats van het politiek-ambtelijke inputdenken. Input 
zegt immers weinig over de kwaliteit die tijdens een crisisbeheersingsope-
ratie geleverd kan worden.

Een cultuuromslag is ook nodig om de risico-regelreflex bij bestuurders te 
verminderen. Dit vereist meer kennis onder politieke gezagsdragers van 
rampenbestrijding en crisisbeheersing. De kwaliteit dient verder te worden 
verbeterd door veel meer oefeningen, variërend van praktijkoefeningen tot 
virtuele serious games. Uitgangspunt is dat voor alle regio’s en tussen de re-
gio’s en het Rijk eenheid van doctrine bestaat. 
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De Strategie Nationale Veiligheid is een goed instrument om door middel 
van een dreigingsanalyse tot betere capaciteiten voor de rampenbestrijding 
en crisisbeheersing te komen. Voor de effectiviteit van rampenbestrijding 
en crisisbeheersing is het noodzakelijk dat de strategie consequent voor het 
bepalen van die capaciteiten wordt gebruikt. De hierbij gehanteerde prio-
riteitstelling maakt tevens duidelijk op welke punten de overheid bereid is 
risico’s te nemen door minder in capaciteiten te investeren. 

Tot slot dient meer aandacht voor kennis te komen. Een mogelijkheid is de 
omvorming van het Instituut voor Fysieke Veiligheid naar een instituut dat 
zich breed met veiligheid bezighoudt, de spil wordt van een netwerk van 
kennisinstellingen die specifieke kennis toeleveren, oefeningen analyseert 
en deze zo nodig leidt en de lessons learned uit incidenten en crises verza-
melt en deze beschikbaar stelt aan de veiligheidsregio’s. Dit instituut zou 
zich moeten ontwikkelen tot een vraagbaak voor veiligheidsregio’s voor zo-
wel rampenbestrijding als crisisbeheersing in de koude en warme fase, als-
mede een clearing house voor kennis die gebruikt wordt voor het opstellen 
van regionale risicoprofielen. Dit vereist tevens dat de geleerde lessen uit de 
praktijk en oefeningen structureel in de veiligheidsregio’s worden geborgd. 
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Bestuurlijke bewustwording
en vaardigheden

	 door	Bas	Eenhoorn

Leiders, je hebt ze in soorten en maten. Over het fenomeen leiderschap zijn 
boeken vol geschreven. Die literatuur geeft inzicht in wat nodig is om het 
leiderschap goed in te vullen. Een soort van leidraad, voorschrift soms hoe 
je een goed, een effectief leider kunt zijn. Meestal geplaatst in een bepaalde 
context: een project, een team, een bedrijf, een gemeenschap, een land, ja 
zelfs de wereld. Leiding geven wordt ook regelmatig samengevat in do’s en 
don’ts: ‘de zeven regels voor goed leiderschap’. Bijzonder zijn biografieën 
van grote leiders en de beschrijving van veel voorkomende persoonlijk-
heidsstoornissen of psychoses onder hen. Crisissituaties worden vaak apart 
belicht; de kans voor een leider om de lakmoesproef goed door te komen. 
En daarna voor vol te worden aangezien. Is er sprake van een speciaal soort 
leiderschap bij crises en rampen? Zit dat in mensen, is dat opgebouwd door 
jaren van ervaring, zou je de benodigde vaardigheden kunnen verwerven 
door studie en training? Hoe vaak hoor je niet van mensen die in rampsi-
tuaties tot grote hoogte groeien en zich ontpoppen tot held. Of andersom: 
dat erkende leiders in die omstandigheden in paniek raken, bevriezen en 
verkruimelen. 

Cicero beschreef zo’n tweeduizend jaar geleden hoe een land bestuurd 
moest worden (1). Als ervaren staatsman in het Romeinse rijk, die niet mee 
wilde met het onrechtmatige optreden van Julius Caesar, had hij tijd zijn 
gedachten op papier te zetten. Over het leiderschap zegt hij: “leiders moeten 
over uitzonderlijke kwaliteiten beschikken en integer zijn. Zij die regeren”, 
vervolgt Cicero, “moeten moedig, kundig en daadkrachtig zijn. Als de kapi-
tein geen bestendige koers kan varen, zal de reis in een ramp voor alles ein-
digen”, voegt hij er nog aan toe. En daar kunnen we het mee doen. 
Wat valt daar nog op af te dingen of toe te voegen? Wel, elke context en elke 
tijd vraagt om een herijking en precisiering van de ‘eeuwige waarden’ van 
Cicero. Het succes van leiderschap hangt af van het inzicht van de aanvoer-
der, inzicht in de cultuur van de gemeenschap, de tijdgeest en de constant 
wisselende omstandigheden van het toneel waar de crisis zich afspeelt. Dus 
naast contingentie, de benodigde vaardigheden en karaktereigenschappen 

3



62 Grip op crisis

is ook een wijs inzicht in de aard van het moment en plaats een vereiste. Zijn 
we er daarmee?

In de opmaat naar de huidige steeds meer digitaliserende informatiemaat-
schappij schreef de hoogleraar bestuurskunde Paul ’t Hart in Op zoek naar 
leiderschap in 2004 (2): “Een cruciale uitdaging voor politici en bestuurders 
in het postmoderne tijdperk is een aanvaardbare balans te vinden tussen in-
houd en vorm, visies en poses, reflectie en strijd.” Woorden én vooral beelden 
bepalen de acceptatie van leiderschap lijkt ’t Hart hier te zeggen. De kunst 
is balans te zoeken tussen drama en zakelijkheid, tussen empathie en rich-
ting geven, tussen overdenken en de vuist op tafel! En in die balans wordt 
door de leider bestuurd, besloten en bemind. In die drie begrippen ontstaat 
vertrouwen in de leider omdat aan het handelen van mensen richting wordt 
gegeven, er worden knopen doorgehakt en de leider richt zich tot en strekt 
zijn handen uit naar de mensen. Allemaal overdreven? Nee, zeker niet. Of 
het nu over wereldleiders gaat of burgemeesters bij een lokaal gezinsdrama, 
steeds komen deze verschillende gezichten van de leider weer naar voren. Is 
er sprake van een wetmatigheid, zouden we regels kunnen opstellen om een 
succesvol leider te kunnen zijn?

Hoe gaat een leider, een burgemeester bijvoorbeeld om met een grootscha-
lig incident, met een ramp, én met de gevolgen daarvan? Welke stijl han-
teert hij? Paul Frissen, hoogleraar bestuurskunde schreef het fascinerende 
boek De fatale staat (3) en bepleit daarin de aanvaarding van het noodlot 
en wel door je te verzoenen met het onvolmaakte en het tekortschietende. 
En dus modderen we beleidsmatig maar voort en proberen uit wat het best 
kan gebeuren? Dat kan voor het overheidshandelen en voor de politicus een 
mooi recept zijn, voor de voortrekker bij het beheersen van een crisis en de 
gevolgen ervan lijkt een ander voorschrift te gelden. Daarom nog een citaat 
van Frissen: “In deze beheersingsdrang zijn echter ook de moed en held- 
haftigheid van de moderniteit zichtbaar.” En vrij naar Frissen kan worden 
gezegd dat het regeren, het leiding geven bij crisisbeheersing in het teken 
van de waarheid moet staan. Ja, die moderniteit vraagt aanzienlijk meer van 
de bestuurder dan in het verleden. Weliswaar staan de uitgangspunten van 
bijvoorbeeld Cicero nog recht overeind, ’t Hart en Frissen tonen aan dat we 
in een totaal andere wereld leven, waar begrippen als beeldvorming, urgen-
tie en transparantie bepalen of de leider effectief kan zijn. Ook nu wordt van 
de bestuurder gevraagd te begrijpen in welke wereld hij leeft. 
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De vierde revolutie is aangebroken of liever, volgens de Engelse professor 
Floridi in zijn gelijknamige boek The Fourth Revolution (4): we zitten er mid-
denin. De digitalisering en informatisering van de samenleving beïnvloedt 
ook alle aspecten van de crisisbeheersing. De beschikbaarheid van data en 
de verveelvoudiging van onze denkkracht beginnen hun effect te sorteren. 
Beslissingen kunnen worden genomen door realtime beschikbaarheid van 
alle noodzakelijke informatie. Plaats- en tijdsonafhankelijk kan door lei-
dinggevenden bij crisisbeheersing worden opgetreden. En omdat die ‘in-
fosphere‘ geen grenzen kent, kijkt de hele wereld mee en wordt de meeste 
kennis onmiddellijk gedeeld en geduid. Geen wonder dat juist bij rampen en 
grootschalige incidenten cybersecurity en privacy zo’n belangrijke onder-
werpen zijn. Dat geldt in versterkte mate voor de snel veranderende manier 
van communicatie, zowel binnen de crisisorganisatie als daarbuiten. Dat 
onderwerp heeft terecht de laatste jaren steeds meer centraal gestaan in de 
voorbereiding van crisisbeheersing. Het gaat niet alleen om alles wat te ma-
ken heeft met sociale media, maar ook de interne informatievoorziening zal 
zich aan de oprukkende digitalisering verder moeten aanpassen.

Bevoegdheden van de burgemeester
De burgemeester heeft in Nederland een centrale rol in de crisisbeheersing. 
In tal van wetten is dat neergelegd. In de gemeentewet zijn vanaf artikel 172 
alle bevoegdheden van de burgemeester op het terrein van openbare en vei-
ligheid omschreven. Het begint uiteraard met de handhaving van de open-
bare orde; bij crisisbeheersing het basisartikel voor veel maatregelen die de 
burgemeester moet nemen. De bevelsbevoegdheden zijn daarin omschre-
ven. Het geven van noodbevelen en het afkondigen van noodverordeningen 
behoort tot de vergaande, maar het vaak noodzakelijk wettelijk instrumen-
tarium waar de burgemeester over beschikt. Dat de burgemeester daarnaast 
nog een reeks van bevoegdheden heeft bij specifieke openbare ordekwesties 
blijft hier buiten beschouwing. Tot slot komt de Gemeentewet tot een ver-
gaande mogelijkheid, namelijk dat de gemeenteraad besluit bij brisante om-
standigheden de eigen bevoegdheden aan de burgemeester over te dragen. 
Dat de burgemeester over de wijze waarop van die bevoegdheid gebruik is 
gemaakt achteraf verantwoording over moet afdragen, is vanzelfsprekend 
in onze representatieve democratie. Daarnaast is uiteraard vermeldens-
waard hetgeen in de Politiewet en de Wet veiligheidsregio’s is vastgelegd: 
hier gaat het om bevoegdheden nopens het gezag over de politie en de zorg 
voor fysieke veiligheid. Het gezag bij branden en andere ongevallen ligt bij 
de burgemeester en hij voert het opperbevel bij rampen en in gevallen waar-
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in een ernstige vrees bestaat voor het ontstaan ervan. In Majesteitelijk en 
magistratelijk, het onderzoeksrapport van de Tilburgse School voor Politiek 
en Bestuur (5) wordt een volledig overzicht gegeven van de vele bevoegdhe-
den die de burgemeester heeft. Interessant voor het onderwerp crisisbeheer-
sing is de verwijzing naar artikel 7 van de Wet veiligheidsregio’s, waarin is 
vastgelegd dat de burgemeester de bevolking informatie verstrekt over een 
ramp of crisis. Hij geeft daarbij aan welke gedragslijn wordt gevolgd. 

Uiteraard stelt hij ook alle betrokken diensten en personen hiervan op de 
hoogte. Als de ramp of crisis gemeentegrens-overschrijdend is in aard 
en gevolg dan treedt de voorzitter van de veiligheidsregio in de bevoegd-
heden van de burgemeester. Overbodig te signaleren dat zo’n overdracht 
zorgvuldig handelen vereist en een grote gevoeligheid in zich draagt. Het 
instellen van een regionaal beleidsteam (RBT) bestaande uit alle betrokken 
burgemeesters trekt de burgemeester uit zijn eigen gemeente. Ook daar 
ligt potentieel een groot probleem. Immers de burgemeester is de meest 
herkenbare en aangewezen persoon om het gezicht te zijn van de crisis-
beheersing; dat gaat moeilijk als hij in het RBT verstopt is. Hij moet goed 
afwegen waar zijn plaats is. Dat heeft alles te maken met de afspraken 
die zijn gemaakt over wie de woordvoerder kan of zelfs moet zijn. De bur-
gemeester heeft een centrale rol in het beheersen van een crisis. Dat blijkt 
niet alleen uit wettelijk omschreven bevoegdheden. Het feit dat de (Neder-
landse) burgemeester zo centraal staat in het beeld dat de inwoners hebben 
van het lokale bestuur maakt hem in alle opzichten tot hét gezicht van de 
overheid. Het vertrouwen dat de bevolking heeft in een adequate aanpak 
van de beheersing van de crisis en de gevolgen daarvan, wordt ontleend 
aan het optreden van die bestuurder. Hij is de leider; de verwachtingen zijn 
hooggespannen. Hij mag niet falen. Alle kennis, alle ervaring, al zijn vaar-
digheden, alles komt bijeen op dat cruciale moment. Soms onbewust, maar 
bepaald door omstandigheden, geval en toeval wordt gehandeld. Contin-
gentie is daarvoor het mooie begrip. En die is voor iedereen anders, en daar-
om is het handig een paar lessen bij de hand te hebben die het leiderschap  
– als het er op aan komt – kunnen ondersteunen. 
De basis van al die lessen zit hem in de parate kennis van wettelijke be-
voegdheden. Daarzonder wordt de leider snel een speelbal van hen ‘die het 
beter weten’. De uitzonderlijke kwaliteiten van de leider, waar Cicero het 
over had, houden deze basiskennis al in. Maar daar ben je er niet mee. In het 
vervolg van dit hoofdstuk gaan we in op een aantal lessen, zoals beschreven 
in het boek Drie minuten (6), mijn persoonlijke relaas over het schietdrama 
in Alphen aan den Rijn. 
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De rol en positie van de burgemeester
Laten we het eerst eens hebben over de eigen positie en rol van de burge-
meester. Het is immers duidelijk dat er bij crisisbeheersing een veelheid 
aan partijen, betrokken diensten, medewerkers, adviseurs, hulpverleners en 
stuurlui aan de wal zijn, die hem verleiden tot standpunten en maatregelen. 
Voor elke leider geldt: bepaal eerst en vooral een eigen standpunt, na ieder-
een te hebben gehoord uiteraard en kennis te hebben genomen van de be-
schikbare informatie. Dat standpunt wordt getoetst, met een open mind, aan 
hetgeen betrokkenen te zeggen hebben. Dat kan een compromis opleveren, 
dat is prima. Maar wat dan het besluit is, is het besluit van de burgemeester, 
althans hij neemt daar de volle verantwoordelijkheid voor. Het verschuilen 
achter adviseurs is echt een No go! De best mogelijke oplossing kan ook een 
compromis zijn, waarvan de burgemeester de verdediger is. Juist omdat na 
verloop van tijd de burgemeester veelal de enige is, die wordt vereenzelvigd 
met de wijze waarop de crisisbeheersing is aangepakt, moet hij er helemaal 
achter staan. Daarom is het ook nodig dat de burgemeester in voorkomende 
gevallen de voorgeschiedenis kent. Bijvoorbeeld als er een vergunningver-
lening vooraf is gegaan aan een ramp of crisis, zoals het geval is bij een eve-
nement, en de handtekening van de burgemeester staat onder het besluit 
tot verlenen van de vergunning, dan is dat zijn verantwoordelijkheid. Dus 
horen burgemeesters zich bij dat soort risicovolle besluiten altijd af te vra-
gen of zijn handtekening verantwoord is. Juist bij het beoordelen van een 
risicoanalyse bij de voorbereiding van grootschalige incidenten behoort de 
burgemeester ‘hands on’ te zijn. Omdat zijn handtekening onder het besluit 
tot het verlenen van de vergunning staat, wordt hij geacht de omstandighe-
den te kennen als onverhoopt een groot evenement op een ramp uitloopt. 
Ook in het geval van mandatering is deze opstelling raadzaam. Niet weten 
of niet kennen, is in ons huidige tijdsgewricht geen optie: alle stukken, met 
uitzondering van de privacygevoelige, zijn immers openbaar. Als de zaak uit 
de hand loopt, kan de burgemeester maar beter voorbereid zijn.

In de praktijk van rampenbestrijding en crisisbeheersing kan het uiteraard 
voorkomen dat iemand een verantwoordelijkheid neemt die op de keeper 
beschouwd bij de burgemeester berust. Dan kan het ingewikkeld worden. 
Het ontruimen van een gebied is een bevel dat door de burgemeester be-
hoort te worden gegeven. Wat als een andere official, de politie bijvoorbeeld, 
daartoe besluit? Of als er een andere dan de burgemeester besluit de crisis op 
te schalen tot GRIP 3? De burgemeester doet er goed aan af te wegen of een 
herziening of terugschroeven van een dergelijk besluit niet meer verwar-
ring oplevert dan het accepteren ervan en er toch de verantwoordelijkheid 
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voor te nemen. In alle gevallen blijft immers de burgemeester verantwoor-
delijk. De gemeenteraad zal – zo leert de ervaring – ook geen genoegen ne-
men met een excuus als “ik wist er niets van” of “ik heb het advies gevolgd”. 
Het is, zoals Freud al zei, een onmogelijk beroep: bestuurder/politicus. De 
autoriteit van de burgemeester wordt ontleend aan wat de omgeving ervan 
maakt. De Gentse hoogleraar Paul Verhaeghe beschrijft dat beeldend in zijn 
boek Autoriteit (7). En dus is elk besluit dat de burgemeester (regeerder in de 
woorden van Freud) neemt, geboren in wisselwerking met degenen die hem 
loyaal zijn. En tegelijkertijd wordt de positie van de burgemeester sterker als 
hij in de kring rondom hem kritische buitenstaanders opneemt. Immers bij 
een crisis is het meer dan zinvol om de zwakheden van de leider te herken-
nen en er iets mee te doen. Dat eerste doen de naaste medewerkers wel, dat 
tweede ligt een stuk moeilijker. Daarom is het nuttig goed te kijken naar 
de samenstelling van het beleidsteam. En dan bedoel ik niet in formele zin, 
maar wie zitten er op de tweede rij? Een kritische locoburgemeester, die de 
zwakheden van de voorzitter van het beleidsteam kent. En erop let dat de 
burgemeester niet uit de bocht vliegt. Wie zorgt ervoor dat de burgemeester 
altijd open staat voor – uiteraard – opbouwende kritiek? In het burgemees-
tersklasje en bij de training voor rampenbestrijding en crisisbeheersing zou 
daar aandacht voor moeten zijn. 

Tal van grote mannen en vrouwen die tot belangrijke verantwoordelijkhe-
den worden geroepen, zijn minder ontvankelijk voor een aanbeveling een 
dergelijke houding aan te nemen. Maar, en dat geldt voor alle majeure be-
sluiten die hij – de regeerder – neemt, en zeker in tijden van crisis: het is 
enorm waardevol je met de besten te omringen als het erop aan komt. 

Flexibiliteit in protocollen
In tijden van crises en rampen zien we de verantwoordelijke autoriteiten 
zich terugtrekken in meestal goed uitgeruste ruimtes, zoals het beleidscen-
trum. De naam doet er niet zo toe, het gaat erom je te realiseren wat dat met 
mensen doet als ze voor langere tijd met elkaar in zo’n ruimte bijeen zijn. 
De gang van zaken in het beleidsteam wordt helder beschreven in de studie 
van Menno van Duin, lector aan de Politieacademie, en anderen in Lessen in 
crisisbeheersing (8). In dit verband is het van belang om voor ogen te hebben 
dat dat samenzijn wordt ondersteund door tal van protocollen en draaiboe-
ken. En dat de buitenwereld er slechts mondjesmaat in doorsijpelt. Regels en 
een zekere mate van isolatie bedreigen de mogelijkheid om op basis van ei-
gen waarneming uit de doos te kunnen denken. Dat is een groot gevaar voor 
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een adequaat optreden van de burgemeester, zowel in de besluitvorming als 
in de openbare duiding, in persconferenties bijvoorbeeld, van ramp of crisis. 

Een belangrijke informatiebron voor de burgemeester in het beleidsteam 
is het Regionaal Operationeel Team, het ROT. Deze groep van professionals 
staat als het ware als tussenschakel en adviseur tussen de werkelijkheid 
en de perceptie ervan door de burgemeester. En het contact tussen beide is 
keurig geprotocolleerd. Dat moet ook wel, want het gaat over steeds andere 
burgemeesters en andere professionals in het ROT. Toch kun je je afvragen 
of daar niet iets in moet veranderen. Hoe kan er bijvoorbeeld een lijntje wor-
den gelegd naar de buitenwereld? Hoe kunnen we, zonder dat de chaos in-
treedt, meer inspelen op bijzondere omstandigheden? Is er aanleiding om 
meer ruimte te scheppen in de protocollen en naar de aard van de ramp en 
omstandigheden de crisisorganisatie anders in te vullen? Uiteraard zonder 
aan de verantwoordelijkheden te komen, zoals die wettelijk zijn vastgelegd. 
Er zijn tenminste drie omstandigheden, die ervoor pleiten om meer flexibili-
teit in de regels (meestal op basis van de wet Veilheidsregio’s) te accorderen. 

Een	volatiele,	complexe	wereld
De eerste is dat de wereld meer en meer gekend wordt in vier begrippen: 
volatiel, onverwacht/onvoorspelbaar, complex en ambigu. Alle vier en zeker 
als ze zich tegelijkertijd voordoen, wat meestal het geval is, maken het wer-
ken met protocollen en regels in toenemende mate onmogelijk. Dat vraagt 
om uitzonderingsmogelijkheden en hardheidsclausules. En dat houdt met-
een ook in dat een beoordeling achteraf van de wijze waarop de crisisbe-
heersing heeft plaatsgehad niet meer mogelijk is op basis van afvinklijstjes. 
Het komt er dan veel meer op aan een oordeel te geven of adequaat naar om-
standigheden is gehandeld in plaats van te toetsen of aan de voorschriften 
is voldaan. In Nederland is er behoefte om de bureaucratie terug te dringen 
en de professionaliteit ruimte te geven. In de prachtige reeks studies over be-
roepseer, onder redactie van Thijs Jansen en prof. Gabriel van den Brink (9), 
wordt gepleit voor die ruimte. Gezagsdragers hebben geen papieren romp-
slomp nodig. Integendeel! Juist in de tijd waarin hun gezag minder vanzelf-
sprekend is, is handelen op basis van professionaliteit van belang

De getrainde professional is in staat om met die vluchtigheid, met het onver-
wachte en ingewikkelde van en dubbele in onze samenleving om te gaan. 
Daar gaat het om dilemma’s en niet over keuzes, die goed of niet goed zijn, 
omdat zij passen in de voorschriften. Voor de duidelijkheid: een dilemma 
stelt je achteraf voor de vraag of je redelijkerwijs anders had moeten han-
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delen dan je deed. Daarin zit de beoordeling. Niet in goed of fout handelen. 
En voor de goede orde: de vraag is niet de protocollen af te schaffen, maar 
voldoende ruimte in te bouwen voor de gezagsdragers om naar omstandig-
heden te kunnen handelen. Dat leidt ons ook naar de tweede omstandigheid 
om wat anders te kijken naar de voorschriften bij crisisbeheersing.

Herbezinning
Om in een kleinschalig plattelandsgebied met bestuurlijk korte lijnen op 
de dezelfde wijze een crisisorganisatie in te richten als in een stedelijk om-
geving vraagt op zijn minst in deze tijd om een herbezinning. Dat is een 
tweede argument om meer beweeglijkheid in de regels voor een crisisorga-
nisatie te bewerkstelligen. In dat kader is het zinvol om te bezien of de lijnen 
tussen de operationele mensen (het CoPI), het sturende operationele team 
(bij opschaling van een crisis belegd bij het ROT) en het Beleidsteam niet 
kunnen worden vereenvoudigd. Mogelijk, zoals in de Drentse Veiligheidsre-
gio, kan worden overwogen deze verschillende lagen voor een deel in elkaar 
te schuiven. De burgemeester zou in dit verband zijn voorzitterschap van 
het Beleidsteam over kunnen dragen aan een andere gezagsdrager om voor 
zichzelf ruimte te scheppen ter plekke te zijn en zijn rollen en verantwoorde-
lijkheden anders in te vullen. In zijn rol als opperbevelhebber zou het dien-
stig kunnen zijn zichtbaar te zijn bij de operatie of op zijn minst dichter bij 
de operationeel leider, de voorzitter van het ROT, aan te kruipen. De weging 
om wel of niet die gedragslijn te volgen, wordt uiteraard door meer dan al-
leen de geografische situatie bepaald. Maar juist dàn wordt zichtbaarheid 
ter plekke of de directe informatielijn naar de operationele leider urgenter.

Nieuwe	technologische	ontwikkelingen
En zo komen we wij het derde argument om regels bij crisisbeheersing op-
nieuw te bezien, te toetsen op rigiditeit, namelijk de (on)mogelijkheid tot 
adaptie van nieuwe technologische ontwikkelingen. We kennen het zoge-
naamde netcentrisch werken bij rampen en grootschalige incidenten. Daar-
bij wordt al gebruik gemaakt van nieuwe technologische mogelijkheden. 
Maar de techniek ontwikkelt zich razendsnel. Hoe te denken over het real 
time laten zien van beeldmateriaal van de ramp in het beleidsteam? Hoe te 
denken over de toepassing van algoritmes op alle data die over de crisis be-
schikbaar komen om beleidsbeslissingen op de meest slimme manier voor 
te bereiden? En hoe te denken over het met behulp van mobiele devices ter 
plekke informatie beschikbaar te hebben over uiteenlopende zaken als het 
voorkomen van giftige stoffen tot en met de identiteit van slachtoffers? De 
huidige crisisorganisatie gaat ervan uit, dat informatie van de een naar de 
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ander gaat. Maar nee, steeds meer is het onmiddellijk voor ieder beschik-
baar binnen de (tactische, operationele en strategische) gelaagdheid van de 
organisatie-opbouw. En ook daarbuiten, wat grote implicaties heeft voor de 
verhouding tussen burger en overheid. In het bijzonder bij crisiscommuni-
catie vraagt dat om veel aandacht.

Een persoonlijk intermezzo
Juist die gelaagdheid van de crisisorganisatie heeft een aantal keren bij de 
crisisbeheersing van het schietdrama in het winkelcentrum de Ridderhof 
in Alphen aan den Rijn op 9 april 2011 voor onduidelijkheden gezorgd. Het 
grappige is dat daar in alle evaluatierapporten zo weinig aandacht voor is 
geweest. De reden daarvoor is, denk ik, dat we ons zo keurig aan de regels 
hielden. Terwijl we het mobieltje in de hand hadden, bleven we intern com-
municeren volgens de voorgeschreven lijnen. 

Drie	voorbeelden
De crisisorganisatie draait op volle toeren. In het winkelcentrum heerst nog 
chaos; dodelijke slachtoffers (het zijn er zes plus de dader, zeven totaal dus) 
liggen op plaats delict en snel handelen is geboden. De gewonden zijn naar 
de ziekenhuizen, de getuigen melden zich in het opvangcentrum en identi-
ficatie en registratie is in volle gang. Dan wordt de dreigbrief van de dader 
gevonden, waaruit de conclusie kan worden getrokken dat er explosieven 
zijn geplaatst in andere winkelcentra in Alphen aan den Rijn. Allereerst zien 
we in het beleidsteam die brief niet, want het duurt geruime tijd voordat ie 
veilig kan worden gesteld. Nu zouden we vragen aan de leider ter plaatse 
om met zijn mobiel een foto te maken en aan ons op te zenden. In het be-
leidsteam kan dan onmiddellijk besluitvorming in gang worden gezet. Be-
grijpelijkerwijs gaat dat volgens protocollen nu anders. Daar komt bij dat 
op instignatie van de Hoofdofficier van Justitie de justitiële driehoek apart 
van het beleidsteam hierover vergadert. We besluiten na het rechtstreeks 
via leden van het beleidsteam inwinnen van informatie (hoe serieus is een 
dergelijke dreigbrief te nemen?) tot het ontruimen van de in de brief ge-
noemde winkelcentra. Wat blijkt achteraf. De politieleiding in het veld was 
al begonnen maatregelen te nemen tot ontruiming. En in het beleidsteam 
hadden we onze besluitvorming nog niet aan het ROT meegedeeld. Is dat 
erg? Had het anders gemoeten? Formeel: ontruimen zonder bevel van de 
burgemeester is niet mogelijk. Dus ja, dat is erg. Materieel was er alle aan-
leiding, gezien het aangekondigde moment van het tot ontploffing brengen 
van de explosieven om snel actie te nemen. Ik zou, desgevraagd de verant-
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woordelijkheid voor de operationele beslissing hebben genomen. Maar het 
klopte niet. En onze onwetendheid over het voortvarende optreden van de 
leider CoPI spreekt boekdelen over de wijze van communiceren. 

Tegelijkertijd deed zich een ander misverstand voor met vergaande gevol-
gen. In de eerder genoemde dreigbrief werd de Ridderhof niet genoemd als 
winkelcentrum waar explosieven zouden liggen. Wij in het beleidsteam 
waren na – zoals dat heet – ampele besluitvorming tot de conclusie geko-
men dat ontruiming daar niet noodzakelijk was. Ontruiming in de zin dat 
alle hulpverleners en forensische deskundigen uit het winkelcentrum zou-
den moeten. Evenwel, de leider te plekke besloot anders en wij waren in het 
ongewisse. In de communicatie naar buiten kwam dit niet expliciet aan de 
orde, maar het had wel grote effecten op het tempo van het onderzoek van de 
forensische recherche. Zij stonden dus met zijn allen, zoals mij dat later werd 
gezegd, buiten “wortel te schieten”. In plaats van actie lag het onderzoek stil, 
omdat – heel begrijpelijk overigens – de politieleiding in het veld de collega’s 
van de recherche geen risico wilde laten lopen. Het risico namelijk dat er 
toch, of juist in de Ridderhof wel explosieven zouden zijn die op het aange-
kondigde tijdstip zouden afgaan. Daardoor heeft het forensisch onderzoek 
vertraging opgelopen. Onderwijl maakte ik me publiekelijk in de perscon-
ferenties zorgen over het feit dat de lichamen van de dodelijke slachtoffers 
voor iedereen zichtbaar zo lang bleven liggen. Eén rechtstreek telefoontje, of 
sms-berichtje van de politiechef ter plekke aan mij als opperbevelhebber en 
er zou minder commotie over het trage forensische onderzoek zijn geweest. 
We hebben geluk gehad dat dit op hetzelfde moment niet naar buiten is ge-
komen als een verschil in zeggen en doen uit de crisisorganisatie. 

Dat brengt me nog op een laatste punt over de communicatielijnen in de ge-
laagdheid van de crisisorganisatie. De leiding van het forensisch team had 
geen rechtstreeks contact met het beleidsteam. Onze zorg over de traagheid 
van het forensisch onderzoek had voor een belangrijk deel kunnen worden 
weggenomen als we de keus voorgelegd hadden gekregen hoe vergaand dat 
onderzoek moest zijn. Ik althans, als voorzitter wist niet dat er keuzes zijn 
in de mate van grondigheid ervan. “Hadden we dat aan jullie kunnen voor-
leggen, dan hadden we waarschijnlijk voor een andere aanpak gekozen en 
hadden we de maatschappelijk onrust op dit punt kunnen mitigeren”, aldus 
de zegsman uit het forensisch team in een mondelinge evaluatie. Hoe we 
ook in de toekomst veranderingen aanbrengen in de crisisorganisatie, bij-
voorbeeld door er meer flexibiliteit in te bouwen en de bureaucratie eruit te 
slopen, in ieder geval zal overwogen moeten worden veel meer gebruik te 
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maken van de nieuwe communicatiemogelijkheden. En dus rechtstreekse 
informatie door middel van beeld (vanaf de hulpverleners die met camera’s 
zijn uitgerust) en geluid. Met dat laatste bedoel ik gewoon gebruik maken 
van de mobieltjes als dat sneller duidelijkheid kan geven vanaf het ramp-
terrein over de stand van zaken. Zeker als de buitenwereld al lang over alle 
digitale communicatietechnieken beschikt en er in tijden van crisis volop 
gebruik van maakt. 

Crisiscommunicatie
Effectieve crisiscommunicatie kent een paar essentiële randvoorwaarden. 
En dan wordt hier geduid op de communicatie vanuit de crisisorganisatie 
naar de buitenwereld en vice versa. Publieke communicatie, een praktisch 
standaardwerk van de geograaf Robbert Coops over de overheidstaak no-
pens communicatie geeft vier kernbegrippen: regie, initiatief, slagvaardig-
heid en openheid (10). Ook midden in de vierde (digitale) revolutie gelden 
deze randvoorwaarden volop. 

In dit verband, nu met communicatie als opdracht, is het nuttig de ver-
schillende petten van de burgemeester bij rampen en crisis nog eens te 
memoreren. Hij is bestuurder/beslisser, de opperbevelhebber dus en hij is 
burgervader en boegbeeld. Met beide petten moet hij als eindverantwoor-
delijk gezagsdrager de duider zijn van de crisis en in dat opzicht zichtbaar(!) 
leiding geven. En dat terwijl in de crisis, zoals eerder opgemerkt, in deze tijd 
alles volatiel, onverwacht, complex en ambigu is. Er zijn grenzen aan de mo-
gelijkheden van de overheid, ook als het gaat over communicatie. Daarom 
is er niets verkeerd aan om gebruik te maken van de uitwisseling van infor-
matie door burgers en journalisten. Die informatie dus goed volgen en waar 
nodig corrigeren als feitelijk onjuistheden worden rondgetwitterd bijvoor-
beeld is een voortdurende opdracht. 
De burgemeester heeft tot taak om zoveel als mogelijk de juiste informatie 
over te brengen en zo volledig mogelijk. En zeggen we vandaag de dag: zo 
snel mogelijk om geloofwaardig te blijven. Wachten met het geven van een 
persconferentie tot het achtuurjournaal, zoals nog bij de Enschedese vuur-
werkramp gebeurde, kan niet meer. Wachten met het actief zijn op de soci-
ale media tot alle parafen intern gezet zijn, is onbestaanbaar. De algemene 
waarheid is: vertel wat je weet, wat je niet weet en corrigeer verkeerde infor-
matie. En – nogmaals – doe het snel. Dat laatste is vooral van belang voor de 
burgemeester met zijn pet van burgervader. 
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Elke boodschap van de burgemeester in tijden van rampen en crisis bestaat 
uit drieën en de eerste is vanuit zijn positie van degene die het vertrouwen 
van zijn inwoners heeft. Voorop altijd: empathie, meeleven met degenen die 
zijn getroffen. Wie daar niet mee begint, verliest op voorhand alle vertrou-
wen van slachtoffers en nabestaanden. De burgemeester van New York, Gi-
uliani, deed dat onnavolgbaar bij zijn eerste persconferentie na nine eleven. 
Hij won daardoor vertrouwen en was zo in staat als geen ander het boeg-
beeld te zijn van de crisisbeheersing en de organisatie ervan. Bij de eerste 
persconferentie tijdens het schietdrama in de Ridderhof op 9 april 2011 deed 
ik het hem intuïtief na. 

Daarna is het zaak duidelijk te communiceren over de stand van zaken en 
over de acties die zijn of worden genomen. Wees vooral helemaal eerlijk; 
elke onwaarheid of onvolledigheid wordt afgestraft. Als iedereen op de 
beelden, via de digitale media bijvoorbeeld, ziet dat er sprake is van dode-
lijke slachtoffers of dat bij een brand verdachte stoffen vrijkomen, verliest 
de burgemeester en de hele overheid alle vertrouwen door het zichtbare te 
ontkennen of te negeren. En wie vertrouwen verliest, ondermijnt het gevoel 
van veiligheid bij de burger en dat is een doodzonde voor elke bestuurder. 
De inhoudelijke boodschap, het tweede deel van de communicatie bij crisis 
laat bij uitstek zien dat gelaveerd wordt tussen de randvoorwaarden van het 
hebben van regie (laat zien dat je aan het roer staat), dat je initiatief neemt 
en daarin slagvaardig opereert, en tot slot dat je niets achter de hand houdt 
of zaken verdoezelt. 

Het derde deel van de boodschap is het geven van een handelingsperspectief: 
na deze ramp, na deze crisis staat de wereld niet stil. Giuliani verwoordde 
het als volgt: “New York will be a better place!”. Hoop op een beter toekomst, 
maar wees ook voorzichtig in wat je belooft. Daarin ging ik in eerste aanleg 
te ver door te beloven dat een schietdrama als in Alphen aan den Rijn zich 
niet meer zou herhalen. Dat nam ik later terug; je kunt ook een teveel aan 
veiligheid suggereren. Dat zou leiden tot verminderd vertrouwen en dat is 
nu juist de cruciale succesfactor bij crisiscommunicatie, zo blijkt uit onder-
zoek. En succesvolle crisiscommunicatie bepaalt de overtuiging bij de bevol-
king dat de overheid zijn taak, de crisisbeheersing, adequaat heeft opgepakt. 
Beeldvorming en framing, ik ken velen binnen de overheid die er niets mee 
te maken willen hebben, maar voor de verhouding burger/overheid zijn ze 
niet te negeren.
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Nog twee observaties om het beeld over communicatie bij rampen en crisis 
rond te maken. De eerste is de noodzaak om te erkennen dat elke gezags-
drager moet oefenen op communicatie. Elke rampenoefening zou ermee 
moeten beginnen en eindigen. En liefst elk jaar herhalen en samen met 
de eerstverantwoordelijke communicatieadviseurs. En als de nood aan de 
man komt, aarzel dan niet kennis en ervaring op dit gebied in te vliegen 
van elders. Inderdaad: vlieguren in rampen en grootschalige incidenten tel-
len dubbel. De tweede waarneming is die van het adagium van één stem 
en één gezicht. Het is niet altijd mogelijk maar als het enigszins kan, is er 
altijd één woordvoerder, het liefst gewoon de burgemeester zelf. Soms kan 
het niet anders dan dat ook andere verantwoordelijken het woord moeten 
voeren. Vaak zijn dat – naast de burgemeester – de vertegenwoordigers van 
het Openbaar Ministerie (OM) en van de politie. Maar de burgemeester voert 
de regie en toont zich de leider. Zeker bij de lokale bevolking is dat een must 
om vertrouwen, veiligheid en draagvlak te winnen. En die zijn nodig om een 
de crisisbeheersing goed te laten verlopen. 

Uiteraard zijn er omstandigheden waarin dat alles wat minder eenvoudig 
ligt. Bijvoorbeeld als er bij of in het ontstaan van de crisis sprake is van ver-
antwoordelijkheden die belegd zijn bij anderen: het Openbaar Ministerie, 
het schoolbestuur, de raad van bestuur van een ziekenhuis. Dat vraagt om 
een zeer doordachte afspraak, want niets is zo erg als onduidelijkheid over 
de communicatie. Bij een familiedrama speelt niet alleen het strafrechte-
lijke karakter ervan, maar ook de maatschappelijke onrust. Wie spreekt en 
wie neemt de verantwoordelijkheid? Mag de burgemeester in belang van de 
openbare orde iets zeggen over de daders of bepaalt het OM dat? Er valt veel 
voor te zeggen dat de burgemeester in alle opzichten zijn verantwoordelijk-
heid neemt, uiteraard na goed overleg – over het onderwerp daderkennis 
bijvoorbeeld – met het OM.

Nazorg
Hoe goed de crisisbeheersing ook is geweest, hoe goed de communicatie, 
hoeveel vertrouwen er gewonnen is bij de bevolking, de fase na de crisis kan 
alles doen kantelen. Nazorg begint met alle aandacht voor nabestaanden en 
slachtoffers en vaak met veel betrokkenen het rouwproces vanaf het begin 
goed begeleiden. Ook daar is de zichtbaarheid van de burgemeester cruciaal. 
Het is niet overdreven te laten weten dat slachtoffers en nabestaanden zijn 
bezocht en het is niet verkeerd om bij emotionele herdenkingen mee voorop 
te lopen. Probeer als overheid ook daarop regie te voeren en het initiatief te 
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nemen; een beetje lef is daarvoor wel nodig want cynisme ligt op de loer. De 
balans te vinden in de emoties, in vaak massale uitingen ervan, is geen sine-
cure. Het begrip waardigheid klinkt ouderwets maar is hier op zijn plaats. De 
burgers willen trots zijn op hun burgemeester en zeker als hij als boegbeeld 
duidelijk leiding heeft gegeven en vertrouwen heeft, is die zichtbaarheid in 
de fase van nazorg belangrijk. Maar dat is geen garantie voor het ontlopen 
van de in Nederland onvermijdelijke schuldvraag. Van groot belang is het 
dan om de rollen goed te verdelen. Al eerder gaf ik aan dat een burgemeester 
in zijn verantwoordelijkheid als vergunningverlener voor grote evenemen-
ten alle credits verliest als blijkt dat hij daarin slordig is geweest. De held van 
de crisisbeheersing wordt de kop van Jut. Als de verantwoordelijkheid en de 
kwestie van de schuldvraag elders ligt dan doet de burgemeester (ondanks 
alle loyaliteit naar medebestuurders bijvoorbeeld) er goed aan in die discus-
sie en beschuldigingen niet besmet te raken. Want in de fase van de nazorg 
moet er iemand zijn waar de burger zonder terughoudendheid terecht kan. 
Bijeenkomsten van lotgenoten, het inrichten van een herdenkingsplek, zo 
nodig tijdelijke financiële ondersteuning, het zijn allemaal aandachtpun-
ten. Maar ook het huldigen van de helden, de hulpverleners die zich hebben 
onderscheiden, is van niet te onderschatten betekenis.
Maar het allerbelangrijkste is dat de burgemeester ervan mag en moet uit-
gaan dat voor velen, slachtoffers én hulpverleners, de nasleep jaren kan du-
ren en de crisis, de ramp zelfs levenslang sporen zal achterlaten. Verkijk je 
niet op de kans dat een traumatisch incident blijvend psychische schade kan 
veroorzaken. Soms duiken de effecten van een dramatische ervaring pas la-
ter op. Vandaag de dag zijn we ons daar steeds meer van bewust. Hoe dan 
als overheid te handelen, is een vraag die niet volledig is beantwoord. Een 
burgemeester verdwijnt, gaat wat anders doen en de opvolger zal niet mak-
kelijk, door het gebrek aan geschiedenis, voor opvolging in de nazorg kun-
nen zorgen. En toch moet daar een vorm voor worden gevonden; vaak voor 
vele jaren.
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Een persoonlijk slot
Een bestuurder, een leider zal in chaos, in stress, in grote volatiliteit, in tijden 
van onzekerheid zijn ware aard kunnen laten zien. Hij wordt sterker van al-
les wat anders wordt. Hij gaat niet uit van het voorspelbare en hij breekt niet 
in de storm. Nee, het is als Taleb beschrijft in zijn boek Antifragile (11): zonder 
de wanorde zouden zijn beslissingen niet die waarde krijgen, die nodig zijn 
de crisis te overwinnen. Hij wordt sterker van de hectiek, van de schokken, 
van de revolutie, die zich bij een crisis of een ramp voltrekt. Antifragiel is 
datgene dat voordeel heeft van schokkende, niet te prognosticeren gebeur-
tenissen. En dat is bij uitstek passend in de omstandigheden van een crisis. 

Pleit ik er dan voor bij de voorbereiding op crisisbeheersing, bij de regulering 
en de protocollering van de wijze waarop we een crisis aanpakken er in het 
vervolg met de pet naar te gooien? Nee, natuurlijk niet. Maar wel, dat we 
ruimte laten voor het andere denken dat nodig is om een antwoord te heb-
ben het onverwachte, het complexe en het ambigue, dat zich bij rampen en 
crisis voordoet. Voor bestuurders, burgemeesters, die moeten beslissen en 
burgervader en boegbeeld moeten zijn, is die ruimte nodig. De agenda van 
de vergadering van het beleidsteam noch het navolgen van het protocol be-
palen het succes van de interventies van de burgemeester. Top down hande-
len ondermijnt de veerkracht van hulpverleners, medewerkers en burgers. 
De burgemeester staat vóór de troepen en leidt ze de heuvel op, maar ín de 
groep is de intelligentie om de goede flank te kiezen. Om te kunnen winnen, 
om het vertrouwen van een ieder te winnen, is ruimte nodig om dwars én 
duidelijk te zijn. De burgemeester voorop.
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	 	 Noten  |  Bas Eenhoorn
   Het heeft me altijd veel geholpen een voorbeeld proberen te nemen 

aan grote leiders. Ik las veel biografieën van grote mannen waarbij ik 
nog niet in de schaduw kan staan en die allemaal als keizer Hadrianus, 
Churchill, Pim Boellaard of Fitzroy Maclean in schokkende omstandig-
heden tot grote robuustheid groeiden. Voor dit hoofdstuk in dit boek 
over crisisbeheersing las ik nog wat terug in boeken die me hielpen 
mijn gedachten te ordenen:

(1)   Marcus Cicero, How to Run a Country: An Ancient Guide for Modern  
Leaders (Princeton University Press, 2013). 

(2)  Paul ’t Hart, Op zoek naar leiderschap (De Balie, 2004).
(3)  Paul Frissen, De Fatale Staat (Uitgeverij Van Gennep, 2013).
(4)  Luciano Floridi , The Fourth Revolution (Oxford University Press, 2014).
(5)   Tilburgse School voor Politiek en Bestuur, Majesteitelijk en magistrate-

lijk: de Nederlandse burgemeester en de staat van het ambt (2014).
(6)  Bas Eenhoorn, Drie Minuten (Kluwer, 2011). 
(7)  Paul Verhaeghe, Autoriteit (De Bezige Bij, 2015).
(8)   Menno van Duin, en anderen, Lessen in crisisbeheersing (Boom Lemma 

Uitgevers, 2012).
(9)   Thijs Jansen en Gabriël van den Brink, Gezagsdragers, de publieke zaak 

op zoek naar haar verdedigers (Boom Uitgevers Amsterdam, 2012).
(10)   Robbert Coops, Publieke communicatie (Rendement Uitgeverij, 2004).
(11) Nassim Taleb, Antifragile (Penguin Books UK, 2012).
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Publiek-private samenwerking: 
kicken of killing?

	 door	Ida	Haisma

	 	Publiek-private	 samenwerking	 (PPS)	 kan	 de	 crisisbeheersing	 in	 Ne-
derland	 versterken.	 Door	 kennis,	 kunde,	 investeringen	 en	 krachten	
te	bundelen,	weten	overheid,	private	sector	en	wetenschap	synergie		
te	 bereiken	 en	 de	 beste	 resultaten	 te	 behalen	 bij	 het	 oplossen	 van	 	
crisisbeheersings-	 en	 veiligheidsvraagstukken.	 Of	 toch	 niet?	 Is	 dit	 te	
rooskleurig	gedacht?	In	de	praktijk	blijken	er	allerlei	obstakels	te	zijn	
die	roet	in	het	eten	gooien.	Samenwerken	is	toch	niet	zo	eenvoudig	als	
het	lijkt.	Een	PPS	heeft	dan	ook	twee	kanten.	Welke	overheerst?	Is	een	
PPS	kicken	of	killing?

Als	we	kijken	naar	de	crisisbeheersing	in	Nederland	dan	staat	dat	vrijwel	sy-
noniem	voor	fysieke	veiligheid.	De	veiligheidsregio’s	zijn	dé	regionale	crisis-
beheersingsorganisaties	 in	 ons	 land	 die	 zich	 volledig	 richten	 op	 proactie,	
preventie,	preparatie,	repressie	en	nazorg	bij	rampen	en	calamiteiten.	Het	is	
verleidelijk	om	op	deze	beperkte	manier	naar	veiligheid	te	kijken	want	het	
biedt	eenvoud	en	overzicht.	Voor	iedereen	is	helder	waar	de	veiligheidsregio’s	
wel	en	niet	over	gaan,	het	bakent	taken	af,	de	op-	en	afschaling	van	hulpdien-
sten	kan	relatief	eenvoudig	geregeld	worden	en	de	samenwerking	met	an-
deren	is	alleen	relevant	op	het	specifieke	terrein	van	rampenbestrijding.	Het	
is	niet	verwonderlijk	dat	de	veiligheidsregio’s	deze	insteek	kiezen,	aangezien	
operationele	hulpdiensten	zelfstandig	invulling	geven	aan	deze	organisaties.	
Logischerwijs	sluit	die	invulling	aan	bij	de	rampenbestrijdende	aard	van	hun	
organisatie,	 te	 meer	 vanwege	 het	 feit	 dat	 de	 brandweer	 veelal	 de	 leidende	
partij	is	binnen	een	veiligheidsregio.	De	Wet	veiligheidsregio’s	is	daarbij	geen	
corrigerende	factor.	Lector	crisisbeheersing	Menno	van	Duin	constateert	na-
melijk	 in	zijn	boek	‘Veerkrachtige	crisisbeheersing:	nuchter	over	het	bijzon-
dere’	(1)	dat	de	Wet	veiligheidsregio	de	termen	ramp	en	crisis	naast	elkaar	of	
als	elkaars	synoniem	gebruikt,	zonder	aandacht	te	schenken	aan	de	verschil-
len:	“Feitelijk	 is	 de	 huidige	 Wet	 veiligheidsregio’s	 een	 nieuwe	 Rampenwet.		
De	echte	ontwikkeling	van	rampen	naar	crisis	is	nog	niet	all-out	ingezet.”	
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In het kader van crisisbeheersing en veiligheid gaat de aandacht van veiligheidsregio’s vooral uit naar fysieke 
rampenbestrijding. Foto Roel Dijkstra.

Brede blik op veiligheid
Het	is	sterk	de	vraag	of	de	huidige	beperkte	blik	op	crisisbeheersing	en	vei-
ligheid	wel	terecht	en	toereikend	is.	De	Memorie	van	Toelichting	op	de	Wet	
veiligheidsregio’s	geeft	als	eerste	aanleiding	om	deze	vraag	negatief	te	be-
antwoorden.	Deze	definieert	een	crisis	namelijk	als	‘vitale	belangen	van	de	
samenleving	 die	 in	 het	 geding	 zijn’.	 Deze	 vitale	 belangen	 zijn:	 territoriale	
veiligheid,	 economische	 veiligheid,	 ecologische	 veiligheid,	 fysieke	 veilig-
heid	en	sociale	en	politieke	stabiliteit.	Inmiddels	kunnen	sociale	veiligheid,	
cyberveiligheid	en	internationale	veiligheid	aan	dit	palet	toegevoegd	wor-
den.	 Dit	 sluit	 aan	 bij	 internationale	 wetenschappers	 als	 Quarantelli,	 Brai-
nich,	Boin	en	Rosenthal	die	rampen	primair	als	een	specifieke	variant	zien	
binnen	de	brede	categorie	van	crises	waaronder	bijvoorbeeld	ook	grootscha-
lige	conflicten,	ordeverstoringen,	infectieziekten	en	terrorisme	vallen.	

Ook	de	rijksoverheid	zelf	geeft	aanleiding	om	vraagtekens	te	zetten	bij	de	
beperkte	blik	op	crisisbeheersing	en	veiligheid.	 Iedere	vier	 jaar	wordt	een	
Nationaal	 Veiligheidsprofiel	 opgesteld.	 Dit	 profiel	 biedt	 een	 overkoepe-
lende	analyse	van	de	belangrijkste	risico’s	en	dreigingen	voor	de	nationale	
veiligheid,	 inclusief	 een	 overzicht	 van	 relevante	 technologische	 en	 maat-
schappelijke	ontwikkelingen.	Aan	de	hand	hiervan	wordt	de	Strategie	Nati-
onale	Veiligheid	(2)	ontwikkeld,	met	als	doel	nationale	veiligheidsbelangen	
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te	beschermen	tegen	maatschappelijke	ontwrichting.	Hierbij	wordt	een	all-
hazard	benadering	gehanteerd.	Het	is	erg	bevreemdend	dat	de	regionale	cri-
sisbeheersingsorganisaties	in	Nederland	zich	daar	niet	aan	committeren	en	
zich	heel	specifi	ek	richten	op	fysieke	veiligheid	–	rampen	–	als	klein	onder-
deeltje	van	dat	totale	crisispalet.	Het	Cynefi	n-model	van	David	Snowden	en	
Simon	French	laat	zien	dat	er	nauwelijks	crises	zijn	die	een	veiligheidsregio	
alleen	kan	oplossen.	Dit	beperkt	zich	in	hun	model	tot	de	‘bekende	crisis’	en	
deels	tot	de	‘denkbare	crisis’.	Al	snel	is	er	aanvullende	expertise,	innovatie	en	
sterk	leiderschap	nodig	om	een	denkbare,	complexe	en	onbekende	crisis	te	
boven	te	komen.	Dit	model	wordt	internationaal	gebruikt	om	crisismanage-
ment	op	te	baseren.	

	 Cynefi n-model voor crisismanagement (Bron: public safety innovation)

Complexe crisis
Vooruitzien, verzwakt overzicht, 

(harde) keuzes maken
Bevelen	in	lijnen

Schaduw begeleiding
patriarchaal leiderschap

Onderzoek	-	Prioriteren	-	Reageren

Onbekende crisis (chaos)
snelle acties, stabiliteit brengen, 

creatief
Situationeel	handelen
Crisis en innovatie

charismatisch leiderschap
Acteren	-	Prioriteren	-	Reageren

Denkbare crisis
observeren, systematisch denken, 

koppelen scenario’s
Analytisch	beheersen

Experts bijeenbrengen
oligarchisch leiderschap

Prioriteren	-	Analyseren	-	Reageren

Bekende crisis
standaard scenario’s / rampen-
plannen, proces management

Beproefde	uitvoering
Bureaucratisch

Feodaal leiderschap
Prioriteren	-	Categoriseren	-	Reageren

Veranderende samenleving
De	tijd	ligt	achter	ons	dat	veiligheidsorganisaties	in	zichzelf	gekeerd	en	stand	
alone	kunnen	opereren.	Een	dergelijke	houding	past	bij	een	‘tribale	samen-
leving’	zoals	de	Britse	socioloog	Richard	Sennett	die	beschrijft	in	‘Together:	
The	Rituals,	Pleasures	and	Politics	Of	Cooperation’	(3).	Dit	type	samenleving	
is	in	zichzelf	gekeerd,	wordt	gedreven	door	egoïstische	beweegredenen,	mist	
nieuwsgierigheid	naar	de	ander	of	naar	de	werelden	buiten	de	eigen	veilige	
en	vertrouwde	stam	en	kennis	is	slechts	gefragmenteerd	aanwezig.	Verder	
staat	de	tribale	samenleving	vol	van	stereotypen	over	alles	wat	men	niet	of	
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nauwelijks	kent.	In	zijn	advies	‘Cyber	Security	Dialogen’	past	professor	Bob	
Hoogenboom	(4)	dit	beeld	toe	op	het	‘cyber	security	landschap’	vanwege	de	
versnippering	en	grote	hoeveelheid	actoren	in	dit	veld.	Ook	constateert	hij	
dat	de	overheid	niet	één	is	en	dat	overheidsorganisaties	hun	eigen	verant-
woordelijkheden	en	belangen	nastreven.	

De complexiteit in de samenleving neemt toe en nieuwe ICT- en ketenafhankelijkheden ontstaan. Er ontstaat 
een horizontale netwerksamenleving waarin machtsposities verschuiven.

Dit	 beeld	 kunnen	 we	 één	 op	 één	 toepassen	 op	 het	 veiligheidslandschap	
in	Nederland,	en	daarbinnen	op	crisisbeheersing.	Dergelijke	tribale	eigen-
schappen	passen	echter	niet	bij	de	huidige	veranderingen	in	onze	samen-
leving.	 Door	 het	 toenemend	 gebruik	 van	 technologie	 kantelt	 de	 verticaal	
ingerichte	 samenleving	 naar	 een	 horizontale	 netwerksamenleving.	 Alles	
en	 iedereen	 staat	 in	 verbinding	 met	 elkaar.	 De	 complexiteit	 in	 de	 samen-
leving	 neemt	 toe	 en	 nieuwe	 ICT-	 en	 ketenafhankelijkheden	 ontstaan.	 Het	
fenomeen	 ‘Internet	 of	 Things’	 is	 met	 een	 gestage	 opmars	 bezig.	 Aange-
jaagd	door	de	ongekende	mogelijkheden	van	ICT	vindt	een	verschuiving	in	
machtsposities	plaats.	Het	vertrouwen	in	de	democratie	en	de	zuilen	in	de	
samenleving	worden	steeds	minder.	Als	politiek,	overheid	en	bedrijfsleven	
het	in	hun	ogen	laten	afweten,	organiseren	zij	zichzelf	wel	op	straat-,	buurt-,	
wijk-	of	stadsniveau.	Denk	bijvoorbeeld	aan	de	inmiddels	veel	voorkomende	
WhatsApp-veiligheidsgroepen.	 Bedrijven	 en	 burgers	 die	 zichzelf	 organise-
ren	 in	 (ad-hoc)	 netwerken	 en	 zelfstandig	 initiatieven	 ontplooien,	 worden	
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meer	en	meer	ongrijpbaar	voor	gemeente,	provincie	en	rijk.	Maar	dat	niet	
alleen,	 de	 overheid	 laat	 de	 kans	 liggen	 om	 vanuit	 nauwe	 verbinding	 met	
deze	netwerken	in	de	samenleving	een	transitie	in	gang	te	zetten	“van	een	
tribale	 samenwerking	 naar	 een	 moderne	 en	 professionele	 samenwerking	
waarin	deelbelangen	onderdeel	zijn	van	een	groter	geheel”,	aldus	Sennett.	

Overheid	kan	het	niet	alleen
Volgens	iOverheid,	een	rapport	van	de	Wetenschappelijke	Raad	voor	het	
Regeringsbeleid	(5)	staan	we	nog	maar	aan	het	begin	van	het	begrijpen	en	
doordenken	 van	 de	 gevolgen	 van	 de	 toenemende	 digitalisering	 van	 onze		
samenleving.	De	grenzen	tussen	overheidsinstanties,	beleidsvelden	en	tus-
sen	overheid	en	markt	worden	volgens	de	Raad	in	rap	tempo	beslecht.	De	
kanteling	 van	 een	 verticale	 naar	 een	 horizontale	 en	 genetwerkte	 samen-	
leving	brengt	nu	al	enorme	veranderingen	met	zich	mee,	terwijl	we	nog	lang	
niet	alle	gevolgen	kunnen	overzien	voor	de	constellatie	waarin	veiligheids-
vraagstukken	worden	opgelost.	In	ieder	geval	wordt	steeds	duidelijker	dat	
kennis	en	kunde	niet	meer	alleen	bij	een	veiligheidsorganisatie	te	vinden	
is,	maar	vooral	binnen	de	bestaande	netwerken	van	overheid,	samenleving,	
wetenschap,	private	sector	en	burgers.	Innovaties	vinden	plaats	daar	waar	
deze	partijen	en	hun	netwerken	bij	elkaar	worden	gebracht	en	een	combina-
tie	van	kwaliteiten	plaatsvindt.	
Om	hier	invulling	aan	te	kunnen	geven,	is	het	van	belang	dat	de	overheid	
haar	werkwijze	sociaal	innoveert.	Vaak	is	die	werkwijze	nu	nog	ingegeven	
vanuit	de	verticale	gedachte	dat	de	overheid	bepaalt	wat	er	moet	gebeuren.	
Die	 machtspositie	 brokkelt	 af,	 waardoor	 de	 overheid	 met	 deze	 werkwijze	
steeds	minder	effect	zal	sorteren.	 In	een	horizontale	netwerksamenleving	
zijn	 alle	 partijen	 gelijkwaardig	 aan	 elkaar	 en	 komen	 veranderingen	 tot	
stand	door	partijen	en	hun	netwerken	aan	elkaar	te	verbinden.	Gezien	het	
primaat	 dat	 de	 overheid	 heeft	 op	 crisisbeheersing	 en	 veiligheid	 mag	 ver-
wacht	worden	dat	zij	in	een	genetwerkte	samenleving	in	staat	is	de	samen-
werking	aan	te	gaan	met	relevante	partijen	en	hun	netwerken.	Daarbij	heeft	
zij	respect	voor	de	belangen	van	iedere	afzonderlijke	partij	en	weet	zij	deze	
in	te	zetten	voor	een	gedeeld	maatschappelijk	belang.	Door	slimme	coalities	
te	vormen	met	bijvoorbeeld	wetenschap	en	bedrijfsleven	kan	zij	complexe	
veiligheidsvraagstukken	het	hoofd	bieden	en	tevens	economische	groei-
kansen	creëren.
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 In de praktijk: Veiligheidsberaad

Vanuit het project ‘Vitale partnerschappen in Veiligheid’ hebben de 25 veiligheidsre-

gio’s via het overkoepelende Veiligheidsberaad convenanten afgesloten met diverse 

vitale sectoren in Nederland. Het gaat om drinkwater, gas/elektra, telecom, rijkswa-

terstaat, waterschappen, prorail en Defensie. De convenanten hebben onder andere 

betrekking op het opbouwen van een duurzame relatie, specifieke afspraken die de 

veiligheidsregio’s en vitale partners in hun crisis- of continuïteitsplannen moeten op-

nemen, gezamenlijk oefenen en alarmering, opschaling, inzet en afschaling. Via de 

‘strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s 2014-2016’ worden de banden ver-

der aangehaald op de thema’s ‘water en evacuatie’, ‘continuïteit van de samenleving, 

voorkomen van maatschappelijke ontwrichting door grootschalige uitval’ en ‘nucleaire 

veiligheid’. Naast vitale partners worden hierbij ook private crisispartners betrokken. 

Publiek-private samenwerking
Een	voorbeeld	van	een	slimme	coalitie	is	publiek-private	samenwerking.	Als	
we	 de	 literatuur	 beschouwen,	 zien	 we	 dat	 publiek-private	 samenwerking	
als	slimme	coalitie	is	ontwikkeld	bij	grote	infrastructurele	projecten.	Onder-
zoek	 hiernaar	 door	 Klijn	 en	 Van	 Twist	 (6)	 laat	 zien	 dat	 er	 twee	 overheer-
sende	typen	PPS	zijn:	een	contract-	of	concessie-PPS	en	een	partnerschap-	of		
alliantie-PPS.	

4.3
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Bij	een	concessie-PPS	is	de	publieke	partij	vaak	de	probleemeigenaar	en	ver-
vult	zij	de	rol	van	opdrachtgever.	De	contractuele	afspraken	staan	in	de	sa-
menwerking	centraal.	Na	het	opstellen	van	het	contract	vindt	voornamelijk	
interactie	plaats	over	planning,	budget	en	kwaliteit.	De	private	partij	levert	
het	resultaat	en	de	publieke	partij	beperkt	zich	tot	de	monitoring	daarvan.	
Als	er	al	sprake	is	van	coproductie	dan	zit	dat	aan	het	begin	van	de	samen-
werking	bij	de	contractvorming.	Deze	vorm	van	PPS	wordt	vaak	gebruikt	bij	
complexe	infrastructurele	projecten,	maar	is	ook	ingezet	bij	de	vernieuwing	
van	C2000,	de	ontwikkeling	van	detentiecomplex	Schiphol,	de	ontwikkeling	
van	NL-Alert	en	het	nationaal	noodnet.

Bij	een	alliantie-PPS	is	sprake	van	een	tijdelijk	gelijkwaardig	samenwer-
kingsverband	tussen	twee	of	meer	organisaties	uit	publieke	of	maatschap-
pelijke	én	private	sectoren.	Zij	delen	middelen	(niet	alleen	financieel,	maar	
ook	kennis,	faciliteiten,	netwerk,	personele	capaciteit),	risico’s	en	opbreng-
sten	 om	 individuele	 organisatiedoelen,	 gezamenlijke	 samenwerkingsdoe-
len	 en	 maatschappelijke	 doelen	 te	 behalen	 (7).	 Partijen	 zijn	 via	 co-creatie	
gezamenlijk	 verantwoordelijk	 voor	 de	 aansturing	 en	 de	 resultaten	 maar	
blijven	onafhankelijke	entiteiten.	Vaak	 ligt	er	op	hoofdlijnen	een	contract	
onder	deze	samenwerking,	maar	wederzijds	vertrouwen	is	het	belangrijkste	
fundament.	Dit	type	PPS	wordt	ook	wel	een	horizontaal	samenwerkingsver-
band	genoemd,	passend	bij	de	verandering	die	zich	in	de	samenleving	vol-
trekt.

Klijn	en	Van	Twist	stellen	dat	voor	relatief	eenvoudige	en	overzichtelijke	
projecten	die	goed	te	specificeren	en	te	monitoren	zijn,	de	concessie-PPS	een	
zinnige	optie	is.	“Voor	complexe	projecten	waarbij	meer	actoren	betrokken	
zijn,	ligt	een	alliantie-PPS	meer	voor	de	hand	–	in	ieder	geval	totdat	een	pro-
ject	 een	 duidelijke	 formulering	 heeft	 gekregen”.	 In	 dit	 hoofdstuk	 staat	 de		
alliantie-PPS	 centraal.	 Enerzijds	 past	 deze	 gelijkwaardige	 samenwerking	
tussen	de	publieke	en	private	sector	bij	de	geschetste	kanteling	die	waar-
neembaar	 is	 in	 onze	 samenleving.	 Anderzijds	 lenen	 crisisbeheersing	 en	
veiligheid	 zich	 niet	 voor	 een	 concessie-PPS.	 Veiligheid	 is	 een	 taak	 van	 de	
overheid.	Die	is	eindverantwoordelijk	voor	de	crisisbeheersing	in	Nederland	
en	kan	dit	niet	delegeren	aan	het	bedrijfsleven	zonder	aan	legitimiteit	in	te	
boeten.
Veel	 veiligheidsvraagstukken	 zijn	 door	 de	 veranderende	 samenleving	 en	
snelle	technologische	ontwikkelingen	dermate	complex	dat	zij	alleen	in	ge-
zamenlijkheid	via	een	horizontaal	ingerichte	alliantie-PPS	opgelost	kunnen	
worden.
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Triple	helix
Een	alliantie-PPS	is	een	uitgelezen	mogelijkheid	voor	publieke	partijen	om	
hun	maatschappelijke	taken	efficiënter	en	effectiever	uit	te	voeren.	Door	de	
samenwerking	met	private	partijen	krijgen	zij	toegang	tot	aanvullende	ken-
nis,	middelen,	netwerkcontacten	en	communicatiekanalen.	Ook	komen	in-
novaties	en	de	nieuwste	technologische	ontwikkelingen	binnen	bereik.	Dat	
kan	bijvoorbeeld	een	breed	maatschappelijk	draagvlak,	financieel	voordeel	
of	betere	resultaten	opleveren.	Ook	neemt	de	slagkracht	van	maatschappe-
lijke	interventies	toe.	

Private	 partijen	 kunnen	 via	 publiek-private	 samenwerking	 hun	 activitei-
ten	 op	 het	 gebied	 van	 maatschappelijk	 verantwoord	 ondernemen	 concre-
tiseren	en	hun	zichtbaarheid	en	positionering	in	de	markt	versterken.	Ook	
kan	deelname	kansen	bieden	om	(aan	veiligheid	gerelateerde)	producten	of	
diensten	sneller	en	makkelijker	te	vermarkten	en	bedrijfsprocessen	te	ver-
nieuwen.	Daarnaast	stelt	een	PPS	hen	in	staat	om	met	creatieve	oplossingen	
te	experimenteren,	nieuwe	producten	of	diensten	te	ontwikkelen	en	nieuwe	
afzetmarkten	of	doelgroepen	te	bereiken.	Rode	draad	bij	private	partijen	is	
het	realiseren	van	business-continuïteit.	
Kennisinstellingen	 zijn	 een	 belangrijk	 derde	 partij	 in	 de	 alliantie-PPS.	 Zij	
doen	als	kennispartners	bijvoorbeeld	onderzoek	naar	het	binnen	de	PPS	on-
derkende	probleem.	Op	basis	daarvan	zijn	zij	in	staat	het	probleem	achter	
het	probleem	te	ontdekken	en	te	helpen	bij	het	uitdenken	en	innoveren	van	
de	juiste	oplossingsrichting.	Het	uiteindelijke	resultaat	wordt	door	hen	ge-
valideerd	zodat	onomstotelijk	vaststaat	dat	de	PPS	een	succesvolle	oplossing	
heeft	ontwikkeld	voor	het	betreffende	vraagstuk.	Een	PPS	begint	en	eindigt	
daarom	altijd	met	kennis.	

Deze	drie	partijen	gezamenlijk	worden	aangeduid	met	de	term	‘triple	helix’.	
Samen	hebben	zij	een	enorme	kennis-,	kapitaal-	en	innovatiekracht	die	in-
gezet	kan	worden	voor	een	veiliger	maatschappij.	Dankzij	de	PPS-construc-
tie	benutten	zij	elkaars	kracht	voor	onder	andere	nieuw	beleid	en	nieuwe	
producten	en	diensten.	Peter	van	den	Ende,	voormalig	PPS-directeur	van	Cri-
miNee!,	heeft	ervaren	dat	de	overheid	via	samenwerking	aan	de	voorkant	
kan	komen	tot	technologische	innovaties	en	nieuwe	ontwikkelingen.	“Zo-
doende	krijgt	de	overheid	als	eerste	de	beste	innovaties	en	we	kunnen	ook	
nog	eens	invloed	uitoefenen	op	het	voorafgaande	ontwikkelproces.	Willen	
we	in	de	veranderende	samenleving	mee	kunnen	komen,	dan	moeten	we	
als	overheid	niet	meer	alles	van	de	plank	willen	kopen	maar	de	samenwer-
king	aangaan	met	kennisinstellingen	en	bedrijfsleven.”
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Overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven behalen het beste maatschappelijke en economische rendement 
via een triple helix-samenwerking.

Voorwaarden
Het	 verschil	 in	 achtergronden	 en	 culturen	 van	 partijen	 die	 samenwerken	
binnen	een	alliantie-PPS	creëert	kansen	en	mogelijkheden	om	van	elkaars	
sterke	punten	te	profi	teren.	Door	samen	te	werken	trachten	de	partijen	zo-
wel	eigen	organisatiedoelen	als	gezamenlijke	doelen	en	maatschappelijke	
doelen	te	realiseren.	Een	succesvolle	alliantie-PPS	leidt	dan	ook	tot	een	win-
win-win-situatie	voor	alle	partijen.	Om	dat	kunnen	bereiken	is	een	aantal	
voorwaarden	belangrijk,	samengevat	in	STER:	

 Voorwaarden voor een succesvolle alliantie-PPS

n  gedeelde belangen  (Shared interests)
n  vertrouwen  (Trust) 
n  gelijkwaardigheid  (Equality) 
n  resultaten  (Results) 

Results

Equality

Shared	interest

Trust

S

E

TR



86 Grip op crisis

Op	basis	van	STER	dragen	de	PPS-partijen	bij	aan	de	gezamenlijke	missie,	doe-
len	en	taken.	De	partijen	hebben	respect	voor	elkaars	verschillende	positie	
in	de	samenleving	en	waarderen	elkaars	unieke	eigenschappen.	Vanuit	die	
grondhouding	zijn	partijen	in	staat	om	op	gelijkwaardige	basis	met	elkaar	
samen	 te	 werken,	 betere	 resultaten	 en	 meer	‘value	 for	 money’	 te	 behalen	
dan	dat	de	afzonderlijke	partijen	alleen	zouden	kunnen	behalen.	De	syner-
gie	in	de	alliantie-PPS	is	meer	dan	de	som	der	delen.	Vertrouwen	is	daarbij	
een	‘key	element’.	Onderlinge	verschillen	worden	in	openheid	besproken	en	
overbrugd.	Partijen	zijn	transparant,	communiceren	open	met	elkaar	en	ge-
ven	een	kijkje	 in	elkaars	keuken.	Gezamenlijke	en	eigenbelangen	worden	
benoemd,	 uitgewisseld	 en	 partijen	 gunnen	 elkaar	 succes.	 Partijen	 streven	
niet	naar	maximalisatie	van	het	eigen	belang	ten	koste	van	een	ander,	maar	
stemmen	belangen	en	acties	op	elkaar	af.	Geloofwaardigheid	en	integriteit	
zijn	belangrijke	pijlers	onder	de	samenwerking.	

 In de praktijk: Crisismanagement

DriVEr (Driving innovation in crisis Management for European resilience) is een 

Europees consortium dat het lerend vermogen van organisaties betrokken bij crisis-

management wil verbeteren. om kennisuitwisseling te faciliteren en de impact van 

innovaties te stimuleren ontwikkelt het DriVEr-consortium een testfaciliteit voor fi rst 

responders. Veiligheidsorganisaties kunnen via een dergelijke gestandaardiseerde 

testomgeving veel beter inzicht krijgen in hun eigen behoeften en hoe innovaties pas-

sen in de eigen processen. Een continue uitwisseling en samenwerking tussen prak-

tijk, beleid en onderzoek is essentieel om veerkrachtig op crisissituaties te anticiperen 

en te reageren. DriVEr is in april 2014 van start gegaan en mondt in najaar 2018 uit 

in een grote demonstratie in Frankrijk voor Europese fi rst responders, beleidsmakers, 

industrie en onderzoeksinstellingen. Naast TNo zijn in totaal 37 bedrijven en instellin-

gen uit 15 landen bij DriVEr betrokken; in Nederland zijn dat de gemeente Den Haag, 

veiligheidsregio Haaglanden, HKV Lijn in Water (Delft), E-semble (Delft) en Ecorys (rot-

terdam). DriVEr onderneemt twee	joint	experiments, waarvan er één staat gepland in 

Nederland, voor de veiligheidsregio Haaglanden.
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 Kenmerken van een PPS (bron: The Hague security Delta)

 Kenmerken

	 	PPS	is	één	van	de	instrumenten	

die	partijen	kunnen	inzetten	

om	hun	individuele	organisa-

tiedoelen	te	realiseren.

	 	Ontbreken	van	hiërarchie		

tussen	samenwerking-	

partners.

	 	

	 	Samenwerking	tussen	partijen

		 	die	kunnen	verschillen	in	

maatschappelijke	functie,		

doelen/belang,	verantwoor-

ding,	aansturing,	financiering,	

werkwijze	en	culturen.

	 	Partijen	blijven	autonoom	

opereren,	werken	op		

vrijwillige	basis	samen	en	het	

samenwerkingsverband	is	van	

tijdelijke	aard.

	 	

	 	Partijen	zijn	afhankelijk	van	

elkaar	om	de	individuele		

en	gezamenlijk	doelen	te		

realiseren.

Mogelijke implicatie voor organisatie

n    het is een strategisch activiteit binnen de organisatie; 

de organisatie zal een afgewogen keuze moeten ma-

ken waar en wanneer dit instrument wordt ingezet.

n    dit vraagt om specifieke afspraken en coördinatieme-

chanismen, de bereidheid van partijen om volledige 

controle los te laten over proces en resultaat, en af-

stemming tussen partijen over aspecten waar men 

wel controle wil houden.

n    deze verschillen (complementariteit, heterogeniteit) 

zijn een kracht. Echter verschillen kunnen leiden tot 

verstoringen en conflicten. Dit vraagt om adequate 

managementaandacht die erop gericht is potentiële 

knelpunten te voorkomen, reduceren en/of te over-

bruggen.

n    dit betekent dat in de samenwerking continu een co-

operatie (nastreven gezamenlijke doelen) versus com-

petitie (nastreven eigen belang) spanning is.
n    het feit dat de samenwerking eindig is, betekent dat 

afspraken nodig zijn over duur en voortijdig beëindi-

gen van de samenwerking, expliciteren (van indivi-

duele doelen) wat de samenwerking minimaal moet 

opleveren zodat organisaties blijvend of zelfs meer 

gaan investeren en afspraken hoe en onder welke 

voorwaarden de samenwerking te beëindigen.

n    dit betekent dat helder dient te zijn wat ieders unieke 

toegevoegde waarde is; wat het gezamenlijke doel is 

en wat, wanneer en onder welke voorwaarden welke 

partij aan middelen inbrengt.
n    daarnaast dient aandacht te zijn voor machtsmisbruik, 

a-synchroniteit tussen inbreng middelen en verkrijgen 

gewenste individuele opbrengsten en free-riding. 
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Beeldvorming
Publiek-private	samenwerking	gaat	niet	vanzelf.	Als	partijen	willen	samen-
werken,	moeten	de	uitgangspunten	helder	zijn.	En	dat	blijkt	lang	niet	altijd	
het	geval	te	zijn.	Zo	duidt	het	ministerie	van	Veiligheid	en	Justitie	private	
partijen	regelmatig	aan	met	de	term	‘commerciële	partijen’.	Zolang	dat	ge-
beurt,	zal	de	samenwerking	maar	moeizaam	tot	succes	leiden.	Deze	termino-
logie	wordt	door	het	ministerie	namelijk	gebruikt	vanuit	een	bepaald	beeld	
dat	het	heeft	van	de	private	sector.	Daarmee	wordt	de	maatschappelijke	rol	
die	bedrijven	willen	spelen,	miskend.	In	een	PPS-samenwerking	staat	niet	
de	commercie	centraal	maar	het	maatschappelijke	probleem.	Wel	is	het	zo	
dat	er	op	de	lange	termijn	een	win-win	situatie	te	behalen	moet	zijn	voor	
de	private	sector.	Denk	bijvoorbeeld	aan	het	vergroten	van	kansen	om	een	
opdracht	binnen	te	kunnen	halen	of	het	vergroten	van	de	afzetmarkt	en	de	
concurrentiepositie.	Ben	Ale	(8)	zegt	daarover:	“Er	zijn	allerlei	mensen	bij	de	
overheid	die	vinden	dat	bedrijven	geen	geld	moeten	verdienen.	Ze	gaan	dan	
een	moreel	beroep	doen	op	bedrijven.	Dat	kan	een	keer	lukken	maar	op	de	
lange	termijn	houdt	dat	geen	stand.	Zij	kunnen	niet	bestaan	van	liefdewerk	
oud	papier.	Dat	is	hun	rol	ook	niet	in	de	samenleving.”	

Hans	Burghard	van	Crowdsense	bevestigt	dat	bij	de	overheid	soms	het	beeld	
bestaat	dat	de	private	sector	de	samenwerking	wel	financiert.	“Als	het	gra-
tis	 is,	 wil	 de	 overheid	 meedoen.	 Maar	 wij	 kunnen	 niet	 bestaan	 als	 we	 als	
enige	partij	moeten	investeren	in	een	samenwerking.	Ik	vind	dat	je	in	een	
nauwe	samenwerkingsrelatie	gezamenlijk	moet	investeren	in	tijd,	energie	
en	middelen.	Uiteindelijk	levert	het	ook	voor	allebei	wat	op.	En	wat	ik	ook	
heb	 gemerkt:	 free-riders-gedrag	 creëert	 geen	 commitment.”	 Om	 die	 reden	
is	hij	gestopt	met	‘gratis’	PPS-samenwerking.	De	krachtige	Crowdsense-tool	
voor	‘early	warning	and	incident	management	using	social	media’	brengt	
Burghard	tegen	een	basisprijs	in	bij	diverse	samenwerkingsverbanden	met	
overheden.	 Vervolgens	 vindt	 kennisuitwisseling	 plaats	 en	 werken	 de	 par-
tijen	samen	aan	de	ontwikkeling	van	nieuwe	functionaliteiten,	competen-
ties	en	vaardigheden.	“Die	combinatie	van	praktijkervaring	met	de	tool	en	
innovatie	op	basis	van	technologie	en	kennisuitwisseling	werkt	uitstekend.	
Je	leert	elkaar	vertrouwen,	gunt	elkaar	successen	en	behaalt	samen	het	ge-
stelde	doel.	Daar	heeft	iedereen	profijt	van.”	

Marije	Meines	van	Twynstra	Gudde	ziet	ook	dat	overheidsorganisaties	in	de	
praktijk	niet	altijd	het	juiste	beeld	hebben	bij	samenwerken	in	een	PPS-ver-
band.	“De	periode	waarin	de	overheid	geld	en	kennis	genoeg	heeft	om	zelf	te	
ontdekken	en	experimenteren,	is	voorbij.	Daarnaast	gaan	de	technologische	

4.4
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ontwikkelingen	zo	razendsnel	dat	het	niet	bij	 te	houden	is	voor	een	over-
heid	 die	 veelal	 behoudend	 van	 aard	 is.	 Grote	 complexe	 veiligheidsproble-
men	vragen	daarom	om	gelijkwaardige	samenwerking	tussen	overheid	en	
bedrijfsleven	om	te	komen	tot	innovatie.	In	de	praktijk	zie	ik	echter	nog	vaak	
dat	overheden	deze	ontwikkelingen	niet	doorhebben.	Onder	het	mom	van	
PPS	gaan	zij	–	soms	onbewust	–	op	de	opdrachtgeversstoel	zitten.	Zij	hebben	
het	idee	dat	ze	controle	moeten	houden.	Terwijl	samenwerken	juist	uitgaat	
van	loslaten	en	samen	optrekken.”	

 In de praktijk: CrimiNee!

‘secure Lane’ is een van de succesvolle projecten van het pps-samenwerkingsverband 

crimiNee!. Van rotterdam naar Venlo wordt een corridor ingericht die ladingdiefstal-

len moeten voorkomen. op de verzorgingsplaatsen langs de snelwegen worden twee 

soorten camera’s geplaatst: een voor herkenning van kentekenplaten (ANpr) en een 

ander voor toezicht. Zodra de ANpr-camera een verdacht kenteken signaleert, wordt 

de toezichtscamera ingeschakeld. De beelden gaan naar de regionale Toezichtsruimte 

(rTr) waar particuliere beveiligingsbedrijven onder regie van de politie de beelden 

analyseren. Blijkt er daadwerkelijk iets aan de hand te zijn, dan worden de live beel-

den doorgestuurd naar de meldkamer van de politie. ook liggen er koppelingen naar 

camera’s op bedrijventerreinen en truckstops. op basis van de verkregen informatie 

en de analyses die worden uitgevoerd, kan de rTr voorspellen waar een diefstal gaat 

plaatsvinden. op die manier wordt de heterdaadkracht en opsporing van ladingdieven 

vergroot. in een jaar tijd daalt het aantal diefstallen van 74 naar 4. 
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Defensie	is	het	voorbeeld	van	een	ministerie	dat	hier	invulling	aan	weet	te	
geven	en	ruimte	biedt	aan	het	bedrijfsleven.	In	plaats	van	een	opdracht	legt	
Defensie	een	behoefte	neer	bij	het	bedrijfsleven.	Even	voor	de	vuist	weg	een	
fictief	defensievoorbeeld:	‘we	willen	iets	dat	onder	water	kan,	het	moet	die	
en	die	taken	kunnen	uitvoeren,	de	bemanning	moet	met	vijftig	procent	af-
nemen	ten	opzichte	van	de	huidige	onderzeeërs,	het	brandstofverbruik	moet	
met	veertig	procent	omlaag	en	de	omvang	van	het	ding	moet	dertig	procent	
kleiner	zijn	dan	de	onderzeeërs	die	we	nu	hebben.’	Vervolgens	starten	De-
fensie,	kennisinstellingen	en	het	bedrijfsleven	in	gezamenlijkheid	een	ont-
wikkeltraject	waarin	de	zoektocht	plaatsvindt	naar	de	juiste	oplossing.	
In	crisisbeheersingsland	wordt	te	vaak	in	producten	gedacht,	wordt	er	te	
veel	gestuurd	en	krijgen	bedrijven	te	weinig	ruimte	om	op	basis	van	een	be-
hoefte	een	ontwikkeltraject	op	te	starten.	Andere	ministeries	en	overheids-	
organisaties	 kunnen	 dan	 ook	 leren	 van	 hoe	 Defensie	 dit	 aanpakt.	 Helaas	
blijft	 het	 onderlinge	 contact	 vaak	 beperkt	 tot	 de	 innovatiemanagers.	 Het	
is	 dan	 ook	 tijd	 dat	 er	 in	 de	 ‘staande’	 overheidsorganisaties	 meer	 bewust-
wording	op	gang	komt	over	de	uitgangspunten	en	kenmerken	van	een	PPS,	
waardoor	 alle	 mythes	 uit	 de	 wereld	 worden	 geholpen	 en	 PPS	 voluit	 haar	
beslag	kan	krijgen.	Verkeerde	beelden	verstoren	de	inzet	en	triple	helix-	
samenwerking	binnen	een	PPS.	Het	is	zaak	dat	alle	partijen	vanuit	een	posi-
tief	perspectief	een	gezamenlijke	drive	ontwikkelen	om	de	crisisbeheersing	
en	veiligheid	in	Nederland	en	Europa	te	verbeteren.
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 Mythes rond een PPS (bron: The Hague security Delta)

Mythe

 Publieke	en		
private	partijen	
hebben	tegen-	
gestelde	belangen.

	Publieke	en	
private	partijen	
verschillen	te	sterk	
om	te	kunnen	
samenwerken.

Hoe	meer	partijen	
betrokken	worden,		
hoe	beter.

	 	

Maatschappelijk	
belang	en		
financieel	belang	
zijn	tegengesteld.

	PPS	is	de		
oplossing.

Ontkrachting

n    vaak niet tegengesteld, maar andere belan-
gen

n    verschillen tussen partners kunnen soms 
ook de kracht zijn; complementariteit mid-
delen (bijvoorbeeld vernieuwing) van pps

n    verschillen kunnen inderdaad leiden tot 
verstoring

n    meer partijen betekent meer middelen, 
meer draagvlak, meer inzichten, meer daad-
kracht en een sneller en beter resultaat

n    meer betekent ook meer verschillen tussen 
organisaties in bijvoorbeeld doelen, praktij-
ken, cultuur en taal

n    vraagt ook meer om overleg, een langere 
doorlooptijd en compromissen

n    grotere kans op opportunistisch gedrag 
(zoals ‘meeliften’) en conflicten

n     ander belang is niet per definitie tegenge-
steld

n    maatschappelijk belang wordt vaak alleen 
gekoppeld aan publieke organisatie

n     terwijl zij in de praktijk ook handelen van-
uit eigen behoud en eigen belang nastre-
ven

n     zij soms ook economische doelen nastreven 
(zoals meer ‘funding’, vergroten budget, re-
duceren kosten)

n     tussen en binnen publieke partijen ook 
hetreogeniteit/andere prioriteit in maat-
schappelijke belangen bestaat

n    daarnaast vervullen private partijen ook 
maatschappelijke functies (vaak financieel 
gedreven) waarmee zij ook maatschap-
pelijke doelen nastreven (vergelijk vitale 
infrastructuur)

n    pps is slechts één van de vormen om activi-
teiten te organiseren

n    met bepaalde voordelen, nadelen en risico’s

Potentiële implicaties inzetten PPS

n    expliciteer belangen,
n    zoek naar een win-win oplossing die beide 

belangen dient.

n    zorg voor inzicht in verschillen en potenti-
ele implicaties, 

n      tref maatregelen om negatieve consequen-
ties te voorkomen/ overbruggen (bijvoor-
beeld bij ontwerp, aansturing en evaluatie).

n    motiveer en onderbouw de beslissing om 
met meerdere partners samen te werken,

n     reduceer complexiteit, bijvoorbeeld door 
deelprojecten te formuleren met eigen 
resultaat waarin beperkte aantal partijen 
samenwerkt.

n     creëer helderheid met betrekking tot ieders 
individuele organisatie belang/doel,

n     zoek een win-win oplossing waaraan ge- 
zamenlijk gewerkt kan worden en waar-
mee ook individuele doelen worden gere-
aliseerd,

n    monitor regelmatig op voortgang realisatie 
individuele doelen, 

n     houd bij besluitvorming rekening met im-
pact op individuele doelen.

n    maak een afgewogen keuze welke organi-
satievorm meest geschikt is, 

n    houd bij deze keuze rekening met criteria 
als beschikbaarheid van interne kerncom-
petenties, beschikbaarheid van middelen 
in de markt, coördinatiekosten, afbreukrisi-
co’s, behoeften aan controle en wetgeving.
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De ontwikkelingen gaan razendsnel. Dat vraagt om gelijkwaardige samenwerking tussen overheid en andere 
partijen.

Organisatorische inrichting
Zoals	eerder	in	dit	hoofdstuk	aangegeven,	is	een	alliantie-PPS	een	logische	
keuze	en	een	goede	constructie	om	de	onderlinge	samenwerking	tussen	de	
triple	helix	van	overheid,	private	sector	en	wetenschap	vorm	te	geven.	Deze	
samenwerking	 leidt	 tot	‘nuttige	participatie’,	 zoals	Maurits	Sanders,	 lector	
Governance	en	Executive	Director	van	het	Netherlands	Institute	of	Govern-
ment,	dat	noemt	(9).	Om	tot	die	nuttige	participatie	te	komen,	is	het	van	be-
lang	dat	bij	de	inrichting	van	een	PPS	gedacht	wordt	vanuit	het	concept	van	
netwerkmanagement.	Partijen	zijn	gelijkwaardig	aan	elkaar	en	verbinden	
hun	netwerken	met	elkaar.	Er	 is	geen	hiërarchie.	Ook	zijn	zij	voor	 langere	
tijd	aan	elkaar	verbonden,	dit	in	tegenstelling	tot	algemeen	projectmanage-
ment	waarbij	sprake	is	van	een	korte	en	soms	oppervlakkige	samenwerking.	
Onderlinge	knelpunten	worden	opgelost	en	er	wordt	gestreefd	naar	kwali-
teit	en	positief	resultaat	op	de	(middel)lange	termijn.	Aan	de	hand	van	ge-
zamenlijke	beeldvorming	komen	de	partijen	tot	een	vervlechting	van	hun	
eigen	organisatiedoelen	en	het	formuleren	van	een	gezamenlijk	doel	waar-
bij	 zij	 verbonden	 zijn	 door	 onderlinge	 afhankelijkheden	 en	 vertrouwen.	
Eversdijk	en	Korsten	(10)	stellen	dat	vanuit	deze	netwerkgedachten	partijen	
elkaar	in	een	zo	vroeg	mogelijk	stadium	dienen	te	vinden	en	samen	vorm	
dienen	te	geven	aan	hun	PPS.	Het	proces	van	gezamenlijke	planontwikke-
ling	staat	centraal.	

4.5
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De	volgende	stap	is	het	vinden	van	een	geschikte	partner.	Voer	daarvoor	een	
stakeholderanalyse	uit	om	te	achterhalen	welke	doelgroepen,	organisaties	
en	 personen	 positieve	 of	 negatieve	 invloed	 kunnen	 uitoefenen	 op	 de	 PPS.	
Breng	in	kaart	wat	hun	belang	is,	welke	positie	zij	in	het	speelveld	hebben	
en	welke	drivers	en	drempels	een	rol	spelen.	Turnaround	Communicatie,	een	
gespecialiseerd	 communicatiebureau	 op	 het	 terrein	 van	 crisisbeheersing,	
veiligheid	en	ICT,	plot	dit	in	een	taartdiagram.	Centraal	staat	de	PPS	en	haar	
doelen.	Iedere	doelgroep	of	organisatie	krijgt	een	taartpunt	toebedeeld.	Per-
sonen	die	veel	invloed	hebben	worden	dicht	bij	het	centrum	gepositioneerd,	
personen	die	minder	invloed	hebben,	worden	verderaf	geplaatst.	Degenen	
die	verbinding	hebben	met	andere	doelgroepen	of	organisaties	worden	aan	
de	 rand	 van	 het	 volgende	 taartpunt	 gepositioneerd.	 Via	 een	 aanvullende	
netwerkanalyse	 worden	 de	 onderlinge	 verbanden	 in	 kaart	 gebracht.	 Op	
deze	gevisualiseerde	wijze	ontstaat	inzicht	in	het	totale	speelveld	waarmee	
de	PPS	te	maken	krijgt.	En	daarmee	kunnen	op	basis	van	goede	argumenten	
partners	gezocht	worden.	

 Stakeholder- en netwerkanalyse (bron: Turnaround communicatie)

doelgroep 1

doelgroep 2

doelgroep 3

doelgroep 4
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Vos	en	Tjemkes	pleiten	voor	een	doordachte	partnerselectie.	Zij	waarschu-
wen	er	voor	niet	zomaar	af	te	stappen	op	bekende	partijen	of	partijen	die	
via	gemeenschappelijke	relaties	in	het	netwerk	zitten.	Vaak	levert	dit	lange	
onderhandelingen	 op	 over	 de	 samenwerkingsdoelen	 die	 de	 partijen	 met	
elkaar	willen	bereiken	en	de	voorwaarden	waaronder	dat	gebeurt.	Als	ge-
volg	van	die	effort	blijven	partners	met	beperkte	toegevoegde	waarde	toch	
participeren	in	het	samenwerkingsverband,	wat	het	samenwerkingsproces	
verstoort.	Voordeel	van	deze	aanpak	is	wel	dat	er	relatief	weinig	inspanning	
nodig	 is	 om	 partners	 te	 selecteren.	 Vos	 en	 Tjemkes	 voelen	 meer	 voor	 een	
systematische	benadering	waarbij	een	organisatie	doelgericht	op	zoek	gaat	
naar	partners	die	toegevoegde	waarde	leveren	én	passen	bij	de	eigen	orga-
nisatie.	Voordeel	van	deze	benadering	is	dat	elke	partner	echt	een	bijdrage	
levert	 aan	 de	 vooraf	 gedefinieerde	 organisatiedoelen.	 En	 andersom	 is	 dat	
ook	het	geval.	Daardoor	ontstaat	betrokkenheid,	synergie	en	de	wil	om	een	
gezamenlijk	doel	na	te	streven.	

Als	er	op	basis	van	al	dit	voorwerk	mogelijk	geschikte	partners	in	beeld	zijn,	
wordt	aan	de	hand	van	een	middelenfit	en	een	organisatiefit	bekeken	welke	
daarvan	het	beste	past	bij	de	eigen	organisatie.	Bij	een	middelenfit	wordt	
gekeken	naar	welke	middelen	(zoals	geld,	manuren,	expertise,	kennis,	tech-
nologie,	 faciliteiten	 en	 contacten)	 een	 potentiële	 partner	 meebrengt.	 Een	
goede	 aansluiting	 hiervan	 op	 de	 eigen	 organisatiemiddelen	 vergroot	 de	
kans	op	het	behalen	van	de	PPS-doelen.
Bij	 een	 organisatiefit	 wordt	 gekeken	 naar	 de	 mate	 waarin	 organisatie-
kenmerken	 van	 een	 potentiële	 partner	 (zoals	 visie,	 strategie,	 operationele	
processen,	cultuur	en	mensen)	overeenkomen	met	de	eigen	organisatieken-
merken.	Hoe	sterker	en	op	meer	gebieden	partijen	zich	kunnen	verenigen,	
hoe	groter	de	collectieve	kracht.	

Bij	PPS’en	met	meerdere	partners	is	het	goed	om	extra	aandacht	te	besteden	
aan:
n		 	de	onderlinge	relatie:	zijn	het	concurrenten	van	elkaar,	wat	zijn	de	onder-

linge	machtsverhoudingen;
n		 	de	partnersamenstelling:	wat	 is	de	verhouding	publiek-privaat,	zijn	 in-

breng	en	opbrengsten	voor	iedereen	in	balans;
n		 	de	toegevoegde	waarde:	wat	is	ieders	belang	om	samen	te	werken,	wat	is	

ieders	unieke	bijdrage;
n		 	en	reeds	bestaande	relaties:	in	hoeverre	beïnvloedt	de	PPS	andere	moge-

lijke	samenwerkingsverbanden	met	deze	partners	in	de	eigen	organisa-
tie.
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 Aandachtspunten bij het inrichten van een PPS (bron: Vos en Tjemkes | samen werken, samen winnen)

 Vooroordelen

	

	 Voorbereiding

	 Uitvoering

Publiek

n    Wees u bewust van het vooroor-

deel dat bedrijven per definitie 

slechts op winst gericht zijn.
n    De medewerkers van private on-

dernemingen zijn ook burgers; 

vanuit die rol kan maatschappe-

lijke betrokkenheid voortkomen.

n    Zorg ervoor dat u als publieke 

partij een betrouwbare samen-

werkingspartner bent. Zorg voor 

voldoende draagvlak, financiële 

zekerheid en support op bestuur-

lijk en politiek niveau.
n    De kans is aanwezig dat een pps 

meerdere beleidsdomeinen raakt. 

Bespreek uw ambities met be-

stuurders.

n    private organisaties moeten de 

toegevoegde waarde van inves-

teringen kunnen verantwoorden 

aan eigenaren. Besteed aandacht 

aan een kosten-batenanalyse.
n    private partijen werken vaak 

doelgericht en projectmatig, ter-

wijl publieke partijen meer pro-

cesmatig en programmagericht 

werken. Bekijk hoe u verschillen 

kunt overbruggen.

Privaat

n    Wees u bewust van het vooroor-

deel dat publieke partijen per 

definitie bureaucratische organi-

saties zijn.
n    publieke organisaties zijn gebon-

den aan procedures en regels, 

maar zijn ook in staat om wet- en 

regelgeving aan te passen om bij-

voorbeeld een experiment moge-

lijk te maken.

n    Zorg ervoor dat u als private or-

ganisatie een duidelijk verhaal 

hebt voor publieke partijen. Wees 

duidelijk over uw belang en laat 

zien dat u serieus aan de slag wilt 

en niet alleen wilt doneren in ruil 

voor reclame.
n    De kans is aanwezig dat een pps 

meerdere afdelingen raakt. Be-

spreek uw ambities met mana-

gers.

n    De besluitvorming in publieke 

organisaties is gericht op legiti-

miteit en niet op flexibiliteit. Als 

gevolg daarvan ontstaat soms 

een langere doorlooptijd. Wees 

daar realistisch in.
n    Besef dat publieke partijen moei-

lijk een pps kunnen aangaan in 

een periode van verkiezingen of 

wisseling van bestuurders; pro-

gramma’s zijn nog niet helder, de 

budgetten staan nog niet vast.
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 In de praktijk: Internationale zone

Er zijn in Den Haag 131 internationale instellingen met circa 14.000 medewerkers. Veel 

daarvan zijn gevestigd in de internationale zone, zoals Europol, EuroJust, opcW en 

Joegoslavië tribunaal. ook vinden er internationale congressen plaats, met regerings-

leiders uit de hele wereld. om het gebied steeds aantrekkelijker te maken voor orga-

nisaties en bewoners investeert gemeente Den Haag onder meer veel in veiligheid. 

Dit gaat tot noch toe voor elk gebouw en voor elk event gepaard met eigen fysieke 

veiligheidsmaatregelen, waaronder cameratoezicht, bufferzones, hekken en bewakers. 

Joris den Bruinen, adjunct-directeur The Hague security Delta (HsD): “iedereen doet 

zijn eigen ding. Met de huidige stand van de techniek kan dat efficiënter en met min-

der overlast voor de omgeving. Daarom brengt HsD vanuit de pps-gedachte alle sta-

keholders bij elkaar om hiervoor oplossingen te vinden. Met partijen als de Nationaal 

coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, politie, gemeente, bedrijven, kennisin-

stellingen en de internationale organisaties richten we daarvoor een ‘living lab’ in. Ter 

plekke gaan we innovaties testen om zo tot de beste oplossing te komen voor integrale 

veiligheid in de internationale zone.” De aanloop naar dit ‘living lab’ heeft twee jaar 

geduurd. Het gaat namelijk niet alleen om technische innovaties maar ook om fysieke 

inrichting, verandering van werkprocessen, organisatie-inrichting, investeringen, het 

vaststellen van juridische randvoorwaarden en belangen. “Een pps is niet zomaar even 

opgezet. in dit voorbeeld gaat het niet alleen om een innovatieproces, maar vooral ook 

om een veranderproces. Dat vergt gedegen voorbereiding zodat je later in het proces 

niet tegen problemen aanloopt.”
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Empathische coöperatie
Vanuit	de	praktijk	geeft	emeritus	hoogleraar	Ben	Ale	aan	dat	de	zoektocht	
naar	een	geschikte	partner	mede	het	succes	van	een	PPS	bepaalt.	Volgens	
hem	 zijn	 sommige	 bedrijven	 vooral	 gericht	 op	 het	 aan	 tafel	 komen	 bij	 de	
overheid,	 zonder	 daar	 substantieel	 iets	 tegenover	 te	 zetten.	 Een	 partij	 die	
geen	of	onvoldoende	bijdraagt,	kan	geen	partner	zijn	in	een	PPS.	Ook	als	la-
ter	tijdens	de	samenwerking	blijkt	dat	een	partij	niet	levert	wat	is	afgespro-
ken,	zal	deze	uit	het	samenwerkingsverband	gezet	moeten	worden.	Anders	
is	het	erg	moeilijk	om	gezamenlijke	PPS-doelstellingen	te	bereiken.	Van	den	
Ende	deelt	deze	visie.	“Het	 is	belangrijk	dat	potentiële	PPS-partijen	 in	een	
heel	 vroeg	 stadium	 bij	 elkaar	 komen	 om	 gezamenlijk	 invulling	 te	 geven	
aan	 de	 PPS-constructie.	 Bij	 de	 inrichting	 van	 CrimiNee!	 als	 PPS	 heb	 ik	 dat	
gedaan	en	aan	alle	partijen	gevraagd	of	zij	hun	eigen	strategische	agenda	
naar	achteren	willen	schuiven	ten	faveure	van	het	grotere	geheel.	Alle	par-
tijen	hebben	vervolgens	in	tien	minuten	hun	specifieke	bijdrage	aan	de	PPS	
gepresenteerd.	Daar	waar	dat	onvoldoende	was,	hebben	we	afscheid	van	el-
kaar	genomen.	 Ik	wil	geen	partijen	die	assimileren,	maar	die	steeds	weer	
hun	 meerwaarde	 tonen.	 Dan	 bouw	 je	 samen	 echt	 wat	 op	 en	 ontstaat	 de	
spirit	om	met	elkaar	een	klus	te	klaren.”	Belangrijk	bij	de	inrichting	en	de	
samenwerking	binnen	een	PPS	is	volgens	Van	den	Ende	dat	alle	partijen	ge-
lijkwaardig	worden	behandeld,	hoe	groot	of	hoe	klein	ze	ook	zijn	in	omvang.	
“Kleine	private	ondernemingen	worden	onderschat	en	lang	niet	altijd	aan	
tafel	uitgenodigd	door	een	publieke	organisatie.	Terwijl	ze	vaak	een	cruciale	
rol	spelen	in	de	samenwerking	met	grotere	bedrijven	en	de	publieke	sector.”

Jack	 Ruibing,	 projectdirecteur	 en	 serial	 innovator	 bij	 de	 Veiligheidsregio	
Haaglanden,	spreekt	over	een	‘empathische	coöperatie’	die	partijen	met	el-
kaar	aangaan.	“Vanuit	een	empathische	verbondenheid	weten	partijen	op	
authentieke	wijze	samenwerkingsdoelen	te	realiseren.	En	als	er	iets	scheef	
gaat	 in	de	samenwerking	dan	zijn	zij	 in	staat	om	dat	vanuit	een	coöpera-
tieve	gedachte	te	repareren.”	Die	coöperatieve	geest	ziet	Jan	Otten	telkens	
ontstaan	 als	 partijen	 gezamenlijk	 zijn	 Veiligheidsatelier	 doorlopen.	 Dit	 is	
een	beproefde	methode	om	de	triple	helix-partijen	overheid,	kennisinstel-
lingen	 en	 bedrijfsleven	 bij	 elkaar	 te	 brengen.	 Op	 innovatieve	 wijze	 lossen	
zij	vervolgens	gezamenlijk	maatschappelijke	problemen	op.	Onder	andere	
het	Dutch	Institute	for	Technology	Safety	&	Security	(DITSS)	maakt	al	lan-
gere	tijd	gebruik	van	het	Veiligheidsatelier.	“Ik	zie	mensen	veranderen	en		
helemaal	‘into	PPS’	worden.	Een	goede	PPS	boekt	korte	en	lange	termijn	suc-
cessen	 waardoor	 mensen	 de	 meerwaarde	 van	 de	 samenwerking	 aan	 den	
lijve	ervaren	en	extra	gemotiveerd	raken.”	De	triple	helix-samenwerkings-

4.6
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verbanden	blijken	in	de	praktijk	het	meest	succesvol.	Volgens	Otten	is	dat	
niet	 zo	 gek.	“Innoveren	 in	 je	 eigen	 koker	 is	 moeilijk.	 Je	 bent	 belast	 met	 je	
eigen	achtergrond,	cultuur	en	organisatiestructuren.	In	een	PPS	leer	je	van-
wege	de	samenwerking	met	anderen	buiten	die	kaders	te	denken,	out	of	the	
box.”

Naast	 het	 Veiligheidsatelier	 zijn	 er	 meer	 methoden	 die	 triple	 helix-partij-
en	 bij	 elkaar	 brengen.	 Zo	 gebruikt	 het	 ministerie	 van	 Defensie	 vaak	 het	
‘treintje’	van	het	Nationaal	 Technologie	Programma	(NTP)	 en	 de	 Commis-
sie	Defensie	Materieel	Ontwikkeling	(CoDeMO)	om	tot	nieuwe	producten	te	
komen.	In	het	eerste	geval	wordt	er	samengewerkt	tot	een	‘demonstrator’	is	
opgeleverd,	waarna	via	de	CoDeMO	een	prototype	wordt	ontwikkeld.	Deze	
zogenoemde	precompetatieve	trajecten	monden	vervolgens	uit	in	een	aan-
besteding.	In	het	veiligheidsdomein	vinden	we	dergelijke	precompetatieve	
trajecten	 nauwelijks	 terug.	 Mondjesmaat	 wordt	 er	 wel	 gebruikgemaakt	
van	de	rijksbrede	mogelijkheid	voor	het	aanbesteden	van	innovaties	(SBIR),	
maar	daar	blijft	het	bij.	Dit	budget	van	enkele	tonnen	staat	in	geen	verhou-
ding	tot	de	miljoenen	die	er	in	het	NTP	en	CoDeMO	omgaan.	Als	het	minis-
terie	 van	 Veiligheid	 en	 Justitie	 serieus	 werk	 wil	 maken	 van	 innovaties	 in	
het	crisisbeheersings-	en	veiligheidsdomein,	dan	leert	zij	van	Defensie	hoe	
partijen	juridisch	verantwoord	precompetatief	kunnen	samenwerken.	

Procesmanagement	cruciaal
Als	het	gaat	om	samenwerken	binnen	een	PPS	wordt	vaak	ruim	aandacht	
besteed	 aan	 financiën	 en	 de	 samenwerkingsvorm.	 Maar	 er	 is	 nauwelijks	
aandacht	 voor	 het	 goed	 managen	 van	 PPS-processen.	 Samenwerkingsver-
banden	worden	aangegaan	zonder	deze	goed	voor	te	bereiden	op	uitgangs-
punten,	organisatievorm,	inrichting	en	processen.	Dat	laatste	zou	niet	zo’n	
probleem	zijn,	als	procesmanagement	er	niet	toe	zou	doen.	Maar	uit	empi-
risch	onderzoek	van	Klijn	en	Van	Twist	blijkt	dat	(interactie)processen	een	
zeer	 grote	 rol	 spelen.	“PPS-projecten	 kennen	 in	 de	 regel	 een	 langdurig	 en	
complex	 realisatieproces.	 Het	 bereiken	 van	 een	 bevredigende	 uitkomst	 is	
verre	van	eenvoudig	en	kost	veel	managementinspanningen.	Wat	daarom	
in	de	toekomst	vooral	aandacht	behoeft	(juist	ook	van	rijkszijde	en	aan	de	
kant	 van	 beleidsmakers),	 is	 de	 rol	 van	 managers	 in	 PPS-projecten,	 en	 dan	
vooral	de	lastige	keuzes	waarvoor	managers	staan	in	hun	dagelijkse	werk-
zaamheden	binnen	die	projecten.	Daar	liggen	de	aangrijpingspunten	voor	
verbetering	en	de	échte	kansen	voor	een	versnelde,	verbrede	en	verbeterde	
realisatie	 van	 projecten.”	 Zij	 concluderen	 op	 basis	 van	 hun	 onderzoek	 dat	
PPS	veel	meer	afhangt	van	actief	procesmanagement,	zoals	het	verbinden	
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van	beslissingen,	activeren	van	actoren	en	manoeuvreren	naar	een	interes-
sante	uitkomst,	dan	van	andere	factoren.	

Dat	 het	 managen	 van	 PPS-projecten	 verre	 van	 eenvoudig	 is,	 beschrijven	
Van	Twist,	Klijn,	Edelenbos	en	Kort	(11).	Zij	zien	dat	PPS-projecten	op	meer-
dere	bestuursniveaus	tegelijk	spelen,	om	de	inzet	van	veel	partijen	vragen,	
diverse	dilemma’s	kennen,	doelstellingen	hebben	die	in	elkaars	verlengde	
liggen	of	onderling	tegenstrijdig	zijn,	in	staat	zijn	om	van	gedaante	te	veran-
deren	door	wijzigingen	in	gezamenlijke	of	afzonderlijke	doelstellingen	en	
een	 sterke	 samenhang	 hebben	 met	 andere	 projecten	 binnen	 organisaties.	
De	achilleshiel	ligt	volgens	hen	dan	ook	in	het	management	van	interacties.	

Aangezien	 procesmanagement	 als	 cruciaal	 wordt	 gezien	 voor	 het	 succes	
van	een	publiek-private	samenwerking,	doen	Van	Twist,	Klijn,	Edelenbos	en	
Kort	 onderzoek	 naar	 hoe	 PPS-managers	 omgaan	 met	 managementdilem-
ma’s.	 Uit	 dat	 onderzoek	 komt	 naar	 voren	 dat	 de	 werkpraktijk	 niet	 als	 een	
beslisboom	aan	managers	verschijnt,	maar	als	een	alles	overweldigende	er-
varing	waarin	tegelijk	duizend	dingen	moeten	gebeuren.	“Er	vinden	geen	
zorgvuldige	of	zelfs	rationele	afwegingen	plaats,	maar	er	is	een	voortduren-
de	strijd	gaande	om	onverwachte	gebeurtenissen	en	grillige	processen	het	
hoofd	te	bieden.	Uit	ander	onderzoek,	van	onder	andere	Mintzberg	en	Quinn	
en	Noordegraaf,	blijkt	dat	managers	zelden	langer	dan	vijftien	minuten	aan	
één	stuk	doorwerken	aan	hetzelfde	probleem.	Als	anderen	hen	niet	voortdu-
rend	onderbreken,	doen	ze	dat	zelf	wel	omdat	hen	weer	nieuwe	zaken	te	bin-
nen	schieten.	PPS-managers	denken	en	doen,	maar	vooral	 ingegeven	door	
de	logica	van	het	moment.	Zij	voeren	acties	uit	op	basis	van	de	situationele	
logica	van	dat	moment.	Hun	managementstijl	lijkt	eerder	trekjes	te	hebben	
van	branden	blussen	en	tijd	besteden	aan	zaken	die	in	het	hier	en	nu	spelen,	
dan	principiële	en	doordachte	afwegingen	te	maken	in	managementvraag-
stukken.	Ze	zijn	gewoon	bezig	om	zo	goed	mogelijk	hun	werk	te	doen…”

Het	is	echter	de	vraag	of	het	‘gewoon	je	best	doen’	voldoende	is	bij	het	mana-
gen	van	een	PPS.	Want	samenwerken	blijkt	lang	niet	altijd	makkelijk	te	zijn.	
Hoogenboom	constateert	in	de	Cyber	Security	Dialogen	dat	er	sprake	is	van	
een	oppervlakkige	acceptatie	van	samenwerkingstaal.	Daarmee	bedoelt	hij	
dat	het	lijkt	alsof	er	wordt	samengewerkt,	terwijl	onder	de	oppervlakte	van	
alles	speelt.	Hij	noemt	dat	een	‘gekartelde	werkelijkheid’:	op	het	ene	niveau	
wordt	samengewerkt	en	op	het	andere	niveau	dwarsbomen	bureaucratische	
processen	en	tegenstelde	belangen	de	samenwerking.	Hoogenboom	betoogt	
daarom	dat	structuren	alleen	niet	genoeg	zijn	om	tot	samenwerking	te	ko-
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men.	Er	moet	ook	aandacht	zijn	voor	de	psychologische	en	culturele	dimen-
sie	van	samenwerken	(houding	en	gedrag)	omdat	die	van	belang	zijn	bij	het	
over	barrières	heen	stappen.	

Van	Twist,	Klijn,	Edelenbos	en	Kort	schrijven	dat	“samenwerken	een	woord	
is	dat	vooral	warme	associaties	oproept,	maar	in	de	praktijk	lang	niet	altijd	
makkelijk	te	realiseren	valt”.	Oorzaak	daarvan	is	dat	belangen	niet	per	defi-
nitie	op	een	lijn	liggen,	verantwoordelijkheden	uiteenlopen,	informatie	ver-
spreid	is	over	de	partners	en	niet	iedereen	hetzelfde	urgentiegevoel	heeft.
Burghard,	 oprichter	 van	 Crowdsense,	 ervaart	 in	 de	 praktijk	 inderdaad	 dat	
samenwerken	lastig	kan	zijn.	“Zo	is	verantwoording	afleggen	en	rechtma-
tigheid	bij	de	overheid	erg	belangrijk.	Maar	wij	maken	graag	tempo	en	zijn	
gericht	op	actie	en	resultaat.	Ook	zie	ik	dat	het	crisisbeheersings-	en	veilig-
heidsdomein	op	het	gebied	van	innovaties	versnipperd	is.	Zoveel	hoofden,	
zoveel	zinnen.	Dat	bemoeilijkt	het	opzetten	van	een	PPS.	En	als	er	een	PPS	
is,	 wil	 je	 vertrouwen	 opbouwen	 en	 stapsgewijs	 de	 PPS	 verder	 uitbouwen.	
Daar	past	een	inkoper	bij	die	wil,	kan	en	durft	mee	te	ontwikkelen.	Nu	tref-
fen	we	gaandeweg	het	proces	vaak	een	inkoper	die	een	ander	belang	heeft	
en	een	standaard	inkooptraject	wil	opzetten.	Begrijpelijk,	maar	het	komt	de	
snelheid	 niet	 ten	 goede.”	 Jan	 Otten,	 uitvoerder	 van	 het	 Veiligheidsatelier,	
signaleert	dat	overheden	soms	met	een	verkeerd	beeld	van	de	private	sec-
tor	aan	tafel	zitten.	“Als	je	het	beeld	hebt	dat	je	standaard	een	poot	wordt	
uitgedraaid,	dan	kom	je	nooit	ergens.”	Joris	den	Bruinen,	plaatsvervangend	
directeur	The	Hague	Security	Delta	(HSD),	merkt	dat	partijen	nog	wel	eens	
langs	elkaar	heen	praten.	“De	overheid	praat	over	een	beleidsstuk	met	een	
financiële	paragraaf	en	het	bedrijfsleven	praat	over	een	business	case.	Dat	is	
hetzelfde,	maar	dat	weten	ze	vaak	niet	van	elkaar.	Daarnaast	vraagt	een	PPS	
gedegen	 gezamenlijke	 voorbereiding	 waarin	 alle	 kaarten	 op	 tafel	 komen.	
Partijen	willen	soms	te	snel	door	dit	voortraject	heen,	met	alle	risico’s	van	
dien	voor	een	geoliede	samenwerking.”	Josine	van	de	Ven	van	TNO:	“Triple	
helix-samenwerking	 zet	 je	 in	 op	 complexe	 en	 innovatieve	 vraagstukken.	
Vaak	is	er	een	beginidee	van	wat	de	PPS	gaat	doen	maar	dit	moet	zich	nog	
verder	 uitkristalliseren.	 Daar	 heb	 je	 een	 goed	 team	 voor	 nodig.	 Dit	 proces	
wordt	bemoeilijkt	als	partijen	steeds	weer	mensen	in-	en	uitschuiven.”	

Het	voorgaande	laat	overduidelijk	zien	dat	samenwerken	mensenwerk	is.	En	
dat	samenwerken	niet	altijd	eenvoudig	is.	Dit	zijn	relevante	constateringen	
omdat	uit	onderzoek	blijkt	dat	goed	functionerende	PPS’en	betere	resultaten	
opleveren.	Dit	vraagt	om	mensgericht	en	sterk	procesmanagement.
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Spel van excellentie
Ruibing	noemt	procesmanagement	binnen	een	PPS	het	spel	van	excellen-
tie:	“Vanuit	triniteit,	 in	gezamenlijkheid	en	vanuit	vertrouwen	met	elkaar	
optrekken	in	netwerken	en	ketendenken	om	vernieuwing	te	realiseren	met	
benutting	van	de	menselijke	en	technische	mogelijkheden,	dat	zich	vertaalt	
in	een	zinvol	product,	dienst	of	service	met	een	zakelijk	en	maatschappelijk	
zichtbaar	rendement.”	Een	PPS-manager	wil	excelleren	om	uiteindelijk	ex-
cellent	resultaat	af	te	leveren.	Het	spel	van	excellentie	is	dan	ook	een	mooie	
term	om	PPS-management	mee	aan	te	duiden.	Maar	hoe	speelt	een	PPS-ma-
nager	dat	spel?

Marije	Meines	en	Frederik	de	Vries	van	Twynstra	Gudde	geven	aan	dat	een	
PPS-manager	ervoor	moet	zorgen	dat	besluiten	in	gezamenlijkheid	worden	
genomen.	 Iedereen	 moet	 het	 er	 mee	 eens	 zijn	 omdat	 iedere	 partij	 belang	
heeft	bij	het	resultaat	van	de	PPS.	“Ieders	stem	en	belang	telt.	Het	afdwingen	
van	een	besluit	zet	de	samenwerking	en	het	leveren	van	het	beste	resultaat	
onder	druk.”	Den	Bruinen	vult	aan:	“Een	PPS-manager	moet	dus	weten	hoe	
je	besluitvorming	in	een	organisatie	op	een	goede	manier	tot	stand	brengt.	
Ook	moet	hij	verandertrajecten	begrijpen	want	een	PPS	draait	om	verande-
ring	en	vernieuwing	om	daarmee	maatschappelijke	problemen	op	te	lossen.	
Daarnaast	is	PPS	in	zichzelf	vaak	een	verandertraject	omdat	de	samenwer-
king	 invloed	 heeft	 op	 de	 organisaties	 die	 er	 in	 deelnemen.	 Dat	 kan	 weer-
stand	opwekken	en	daar	moet	hij	mee	om	kunnen	gaan.”

Van	den	Ende	stelt	dat	een	PPS-manager	boven	alle	partijen	moet	staan.	“Hij	
is	onafhankelijk	en	samenbindend.	Hij	spreekt	de	taal	van	alle	belangheb-
benden	en	kan	omgaan	met	verschillende	culturen.	Hij	is	resultaatgericht,	
besluitvaardig,	politiek-bestuurlijk	sensitief	en	netwerkvaardig.”
Ook	moeten	managers	zich	er	volgens	Meines	van	bewust	zijn	dat	besluiten	
in	het	normale	leven	genomen	worden	op	grond	van	diverse	factoren	zoals	
gevoel,	voorkeur,	ervaring,	beleving	en	zingeving.	Meines:	“In	PPS-projecten	
wil	de	nadruk	nog	wel	eens	liggen	op	de	zakelijke	aspecten.	Terwijl	het	(on)
bewuste	‘besluit’	om	iemand	te	wantrouwen	gestoeld	is	op	hele	andere	fac-
toren.	Een	PPS-manager	moet	daarom	spelen	met	het	grote	palet	aan	facto-
ren	die	een	PPS	tot	een	succes	maken.	Hij	moet	kunnen	verbinden,	inzicht	
hebben	in	groepsprocessen	en	de	menselijke	kant	van	samenwerking.”	

Desalniettemin	zijn	de	zakelijke	aspecten	van	een	PPS	ook	belangrijk	om-
dat	partijen	uiteindelijk	het	samenwerkingsdoel	en	hun	eigen	organisatie-
doelen	willen	behalen.	Een	business	case	helpt	bij	het	in	kaart	brengen	van	

4.7
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wat	de	PPS	uiteindelijk	voor	alle	partijen	kan	gaan	opleveren:	rendement.	
Ter	onderbouwing	hiervan	maken	bedrijven	hun	eigen	fi	nanciële	business	
case.	 Overheden	 hebben	 vaak	 moeite	 om	 een	 zelfde	 onderbouwing	 te	 le-
veren.	Toch	is	dat	wel	mogelijk,	als	zij	meer	in	maatschappelijk	rendement	
gaan	denken.	Maatschappelijk	rendement	ontstaat	door	actief	een	koppe-
ling	 te	 leggen	 tussen	 het	 maatschappelijke	 probleem,	 maatregelen,	 resul-
taat	en	gewenste	effecten,	waarbij	 in	kaart	wordt	gebracht	wat	de	kosten	
zijn	van	de	samenwerking	en	wat	het	de	maatschappij	(al	dan	niet	fi	nanci-
eel)	oplevert.	Het	ministerie	van	Binnenlandse	Zaken	en	Koninkrijksrelaties	
publiceert	hierover	in	‘Nieuwe	perspectieven	bij	het	omgaan	met	risico’s	en	
verantwoordelijkheden’.	Het	beschikbare	instrumentarium	loopt	uiteen	van	
een	 maatschappelijke	 kosten-batenanalyse	 (mkba),	 kosteneffectiviteits-
analyse	en	een	multi-criteria-analyse	tot	een	effecten-arena.	De	eerste	drie	
proberen	een	fi	nanciële	vertaalslag	te	maken	terwijl	de	effectenarena	meer	
gericht	 is	 op	 het	 in	 kaart	 brengen	 van	 alle	 effecten,	 wie	 de	 lasten	 dragen	
en	wie	er	profi	teren.	Een	dergelijk	 inzicht	helpt	overheden	niet	alleen	om	
PPS-samenwerking	 te	 verantwoorden,	 het	 versterkt	 ook	 hun	 positie	 in	 de	
onderhandelingen	over	investeringen	en	te	behalen	resultaten.	Het	is	aan	
een	PPS-manager	om	dit	zakelijke	gedeelte	in	goede	banen	te	leiden	en	ie-
ders	belangen	daarin	scherp	te	bewaken.

	 De Twynstra Gudde-methode

onafhankelijk
processmanagement

Transparantie 
in belangen.

publiek-private
besluitvormingstructuur.

Transparantie 
in fi nanciële

en maatschappelijke
businesscase.
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Netwerkmanagement
Idealiter	bestaat	een	PPS	uit	een	triple	helix-samenwerking.	Overheid,	priva-
te	sector	en	wetenschap	versterken	elkaar	bij	het	oplossen	van	een	crisisbe-
heersings-	of	veiligheidsvraagstuk.	In	een	dergelijke	samenwerking	spelen	
allerlei	belangen	een	rol.	Het	risico	bestaat	dat	partijen	elkaar	daardoor	niet	
begrijpen	en	langs	elkaar	heen	praten.	Dat	bemoeilijkt	het	komen	tot	een	
gemeenschappelijk	samenwerkingsdoel.	Hoogleraar	ethiek	en	technologie	
aan	de	TU	Delft,	Jeroen	van	den	Hoven,	stelt	daarom	voor	dit	proces	aanzien-
lijk	 te	 vereenvoudigen.	 In	 plaats	 van	 ellenlange	 gesprekken	 en	 discussies	
met	elkaar	aan	te	gaan	om	elkaar	te	overtuigen,	wil	hij	de	discussie	terug-
brengen	tot	de	vraag:	‘Wat	wil	je	beschermen?’.	In	‘Trends,	veiligheid	en	in-
novatie	in	de	publieke	sector’	(12)	schrijft	hij	dat	als	gevolg	van	deze	vraag	
morele	vraagstukken	bovenkomen,	zoals	het	willen	voorkomen	van	pijn	of	
beschadiging,	het	streven	naar	rechtvaardigheid,	het	beschermen	tegen	on-
bevoegd	gebruik	of	inbreuk	op	persoonlijke	eigendommen.	“Bijzonder	is	dat	
mensen	met	verschillende	persoonlijke	en	politieke	opvattingen	het	dan	in	
de	meeste	gevallen	eens	kunnen	worden.”	Blijkbaar	vinden	partijen	elkaar	
eerder	in	het	voorkomen	van	‘harm’	dan	in	een	inhoudelijke	discussie	over	
gewenste	resultaten.	
Het	bij	elkaar	brengen	van	partijen	is	een	rol	van	de	PPS-manager	en	zal	in	
de	opstartfase	plaatsvinden.	Volgens	Vos	en	Tjemkes	gaat	het	“in	deze	eerste	
fase	vooral	om	het	realiseren	van	de	samenwerkingsstructuur.	In	de	tweede	
fase	gaat	het	veel	meer	om	het	opbouwen	van	relaties	en	samenwerken.	In	
deze	fase	is	PPS-netwerkmanagement	belangrijk,	waaronder	het	omzetten	
van	plannen	in	gezamenlijke	acties,	taken	coördineren	en	waar	nodig	bij-
sturen	om	effectief	en	efficiënt	de	doelen	van	de	PPS	te	halen.	Bovendien	is	
het	de	taak	van	het	PPS-management	om	interne	en	externe	ontwikkelin-
gen	te	monitoren	die	een	kans	of	bedreiging	vormen	voor	de	PPS	en	daarop	
proactief	in	te	spelen.”	In	hun	boek	gaan	de	schrijvers	verder	in	op	belangrij-
ke	managementonderwerpen	als	multipartner-PPS,	kwaliteit	van	de	relatie,	
conflictmanagement,	leren	van	elkaar	en	interveniëren.	
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Een	 goede	 verdieping	 hierop	 is	 de	 netwerk	 georiënteerde	 risicomanage-
mentmethode	die	André	Smulders	en	Rieks	Joosten	van	TNO	recent	hebben	
gepubliceerd.	Zij	hebben	deze	methode	ontwikkeld	omdat	voor	het	risico-
management	in	een	(PPS-)netwerk	een	andere	mindset	nodig	is.	Klassieke	
bestuurders	of	managers	willen	vanuit	hun	oude	reflex	hiërarchisch	sturen	
op	waar	de	onderliggende	lagen	naar	toe	moeten	gaan.	Zij	trekken	bij	wijze	
van	spreken	een	cirkel	om	een	organisatie	en	daarbinnen	oefenen	zij	hun	
controle	uit.	
Op	 die	 manier	 een	 netwerk	 managen	 is	 onmogelijk	 omdat	 deze	 continu	
beweegt,	 verandert	 en	 aanhaakt	 bij	 andere	 netwerken.	 In	 onze	 netwerk-	
samenleving	gaat	het	daarom	niet	meer	om	hiërarchisch	controle	uitoefe-
nen	maar	om	horizontaal	en	gelijkwaardig	sturen	op	effecten.	In	dat	kader	
moet	 een	 PPS	 gezien	 worden	 als	 een	 waardenetwerk	 waarin	 iedere	 partij	
toegevoegde	waarde	levert	in	de	vorm	van	verplichtingen	aan	de	anderen.	
Die	waarde	is	dus	wat	de	ene	partij	levert	aan	de	andere	partij	om	hem	te	
helpen	 zijn	 doel	 te	 bereiken.	 Dat	 bij	 elkaar	 opgeteld,	 bepaalt	 het	 effect	 en	
daarmee	 het	 resultaat	 van	 het	 (PPS-)netwerk.	 Om	 een	 dergelijke	 waarde-
constructie	te	kunnen	managen,	is	het	belangrijk	om	de	verwachtingen	die	
partijen	 van	 elkaar	 hebben	 helder	 boven	 tafel	 te	 krijgen.	 Het	 vertrekpunt	
daarbij	zijn	de	eigen	verplichtingen	van	een	partij,	die	de	toegevoegde	waar-
de	naar	anderen	vertegenwoordigen.

In een PPS is een waardenetwerk waarin iedere partij toegevoegde waarde levert in de vorm van verplichtingen 
aan de ander (foto: Hilbert Krane).
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Als	de	ene	partij	iets	verwacht,	moet	de	andere	partij	expliciet	aangeven	dat	
hij	zich	committeert	aan	het	waarmaken	van	die	verwachting.	Hij	moet	zich	
daartoe	verplicht	voelen	en	de	ander	helpen	om	zijn	doelstelling	te	behalen.	
Gebeurt	 dit	 niet	 dan	 leven	 er	 allerlei	 verwachtingen	 binnen	 een	 netwerk	
die	niet	waargemaakt	worden	en	waar	ook	niet	op	gestuurd	wordt.	Met	alle	
gevolgen	van	dien.	Dit	impliciet	samenwerken	gebeurt	veel	in	de	praktijk	en	
daardoor	 lopen	 samenwerkingsverbanden	 regelmatig	 stuk.	 Expliciteren	 is	
écht	‘key’	in	netwerkmanagement.	Smulders:	“Er	zijn	maar	weinig	partijen	
die	direct	vanaf	het	begin	met	dezelfde	doelen	een	samenwerking	aangaan.	
Iedereen	doet	dat	vanuit	zijn	eigen	belangen	en	verplichtingen	aan	ande-
ren,	met	het	doel	iets	voor	zichzelf	te	bereiken.	Van	de	buitenkant	lijkt	het	
dan	alsof	alle	neuzen	dezelfde	kant	op	staan	maar	als	je	van	binnenuit	kijkt,	
is	dat	eigenlijk	nooit	het	geval.	Onze	Networked	Risk	Management	(NRM)-
methode	is	bedoeld	om	dit	‘egocentrisch’	samenwerken	beter	in	te	richten.	
Daarvoor	zijn	verschillende	dingen	nodig.	Als	eerste	het	besef	dat	jouw	ei-
gen	 succes	 wordt	 bepaald	 door	 de	 mate	 waarin	 je	 anderen	 in	 hun	 doelen	
ondersteunt.	Daarna	dat	je	van	elkaar	weet	wie	welke	doelen	nastreeft	en	
wanneer	je	daaraan	bijdraagt	of	juist	niet.	Doorslaggevend	voor	je	succes	is	
de	mate	waarin	je	dit	concreet	en	expliciet	kunt	maken	zodat	je	niet	langs	
elkaar	heen	werkt	of	elkaar	zelfs	tegenwerkt.	Vanuit	die	geëxpliciteerde	ver-
trekpositie	kan	dan	gewerkt	worden	aan	de	gezamenlijke	doelen.”

Als	 alle	 doelen	 en	 bijbehorende	 verwachtingen	 en	 verplichtingen	 helder	
zijn,	 kan	 op	 risico’s	 gestuurd	 gaan	 worden.	 Een	 risico	 is	 in	 dit	 verband	 de	
dreiging	dat	niet	aan	een	verplichting	wordt	voldaan	en	dat	daardoor	‘pijn’	
ontstaat	bij	een	andere	partij	die	zijn	eigen	belangen	en	doelen	niet	kan	re-
aliseren.	Telkens	weer	is	het	daarom	nodig	om	te	expliciteren,	te	bespreken	
of	 partijen	 aan	 de	 gestelde	 verwachtingen	 en	 verplichtingen	 kunnen	 vol-
doen	en	of	de	bijbehorende	activiteiten	het	juiste	resultaat	gaan	opleveren.	
Op	die	manier	wordt	PPS-management	heel	effectief	en	efficiënt	gericht	op	
datgene	wat	er	echt	toe	doet.	De	hier	beschreven	netwerkmanagementme-
thode	van	Smulders	en	Joosten	is	gedetailleerd	opgenomen	in	het	boekwerk	
‘Networked	Risk	Management,	how	to	successfully	manage	risks	in	hyper-
connected	 value	 networks’	 (13).	 Deze	 methode	 is	 zeer	 aan	 te	 bevelen	 voor	
iedereen	–	manager	of	niet	–	die	invloed	wil	uitoefenen	op	het	(PPS-)netwerk	
waarin	hij	actief	is.	Vanaf	nu	zou	het	standaard	in	de	rugzak	van	iedere	net-
werkmanager	moeten	zitten.
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 In de praktijk: Nuclear Security Summit

op 24 en 25 mei 2014 vond de Nuclear security summit plaats in Den Haag. Het Neder-

landse kabinet wilde de Nss gebruiken als platform voor innovatie en veiligheid, om de 

wereld te laten zien wat Nederland in huis heeft. Een speciale ‘Werkgroep innovaties’ 

werd hiervoor opgericht. Zonder de duidelijke wens en ondersteuning van politiek, be-

leidsmakers en de werkgroep had innovatie waarschijnlijk nooit zoveel aandacht ge-

kregen. Governance bleek van wezenlijk belang. Een andere driver waardoor innovatie 

hoog op de agenda stond gedurende de Nss was de komst van veel wereldleiders. Er 

ontstond een ‘sense of urgency’ om tot nieuwe oplossingen te komen die de veilig-

heid van deze prominente gasten garandeerde. overheid, private sector en kennisin-

stellingen werkten nauw met elkaar samen. Nieuwe producten, methoden, processen 

en technieken werden getest en toegepast. Daar waren risico’s en investeringen aan 

verbonden. Tijdens de Nss bleek dat partijen het soepelst samenwerken als zij elkaar 

kennen en vertrouwen. Een van de adviezen van The Hague security Delta in haar rap-

port ‘innovation During the Nuclear security summit 2014’ was dan ook dat overheid, 

private sector en wetenschap investeren in netwerken en platformen op lokaal, regio-

naal en nationaal niveau, waar zij elkaar kunnen ontmoeten.
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Governance
Governance	 heeft	 lang	 synoniem	 gestaan	 voor	 sturing	 door	 de	 overheid.	
Als	 gevolg	 van	 de	 eerder	 in	 dit	 hoofdstuk	 geschetste	 veranderingen	 in	 de	
samenleving	zien	we	echter	dat	die	governance	en	de	daaraan	verbonden	
publieke	 waarden	 steeds	 vaker	 tot	 stand	 komen	 in	 samenwerking	 met	
overheden,	 bedrijfsleven,	 wetenschap,	 maatschappelijke	 organisaties	 en	
burgers.	Het	publieke	domein	raakt	steeds	meer	gevuld	met	heel	verschil-
lende	en	uiteenlopende	partijen;	het	institutionele	speelveld	wordt	groter,	
drukker	en	onoverzichtelijker.	Sturing	door	de	overheid	moet	dan	ook	steeds	
vaker	 plaatsvinden	 in	 netwerken.	 Daar	 waar	 governance	 traditioneel	 via	
verticale	overheidslijnen	loopt,	is	inmiddels	sprake	van	een	‘vernetwerkte’	
samenleving	waarin	afhankelijk	van	een	maatschappelijk	probleem	steeds	
nieuwe	–	en	wisselende	-	netwerken	van	spelers	samenwerken.	

Ook	Maurits	Sanders	ziet	deze	verandering	(14).	Hij	constateert	dat	het	for-
muleren	van	beleid	in	toenemende	mate	een	zaak	is	van	overheid	en	private	
partners	in	het	beleidsveld.	Vanwege	de	aard	van	de	overheid	als	publieke	
organisatie,	 met	 belangrijke	 governance-principes	 als	 openheid,	 integri-
teit,	 doelmatigheid,	 legitimiteit	 en	 verantwoording,	 roept	 een	 multiactor-
governancestructuur	zoals	een	PPS	legitimiteitsvragen	op.	Sanders:	“In	het	
besluitvormingsproces	wordt	voor	het	ontwerpen	van	beleid	buiten	de	hië-
rarchische	gezagsrelaties	en	bureaucratische	institutionele	kaders	getreden.	
Dit	gebeurt	omdat	de	overheid	voor	het	realiseren	van	een	samenwerkings-
project	afhankelijk	is	van	de	medewerking	en	de	inbreng	van	deskundigheid	
van	andere	organisaties.	De	beleidsactiviteiten	hebben	dan	niet	uitsluitend	
plaats	in	de	ambtelijke	organisatie	maar	tussen	verschillende	organisaties	
die	deel	uitmaken	van	het	(beleids)netwerk.”	

Dit	 legitimiteitsvraagstuk	 hoeft	 geen	 belemmeringen	 op	 te	 werpen	 voor	
het	aangaan	van	een	publiek-private	samenwerking.	Beleid	of	oplossingen	
voor	maatschappelijke	vraagstukken	komen	dan	wel	tot	stand	in	het	net-
werk,	maar	als	deze	teruggelegd	worden	in	de	overheidshiërarchie	voor	de-
finitieve	besluitvorming	dan	is	de	legitimiteit	gewaarborgd.	Idealiter	is	de	
opdrachtformulering	om	te	komen	tot	een	PPS	ook	binnen	de	overheidshië-
rarchie	tot	stand	gekomen.	In	procestermen	is	dan	sprake	van	hiërarchische	
input	en	output,	terwijl	de	troughput	tot	stand	komt	in	het	netwerk.	Deze	
werkwijze	is	goed	mogelijk	in	een	alliantie-PPS,	omdat	publieke	en	private	
partijen	ieder	hun	eigen	verantwoordelijkheden	en	bevoegdheden	houden.	
Als	het	gaat	om	governance	staat	dan	ook	niets	een	publiek-private	samen-
werking	in	de	weg.	

4.8
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 Legitimiteit en het besluitvormingsproces bij PPS (bron: M. sanders, recht der Werkelijkheid 2010)
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Strategische	verlamming
Verschuiven	we	onze	blik	van	de	literatuur	naar	de	praktijk	dan	zien	we	in	
Nederland	op	het	gebied	van	crisisbeheersing	en	veiligheid	een	bestuurlijke	
drukte	in	een	complexe	governancestructuur.	De	Bestuurlijke	Netwerkkaar-
ten	Crisisbeheersing	van	het	 IFV	 laten	zien	dat	er	meer	dan	vijftig	aparte	
ketens	zijn	met	elk	hun	eigen	bevoegdheden.	In	de	praktijk	blijkt	regelmatig	
hoe	 ingewikkeld	 daardoor	 de	 coördinatie	 tussen	 veel	 verantwoordelijken	
is.	De	complexiteit	wordt	nog	eens	vergroot	doordat	ketens	verschillend	ge-
organiseerd	zijn	en	taken,	verantwoordelijkheden	en	bevoegdheden	 (TVB)	
over	veel	hokjes	zijn	verdeeld.	Die	TVB’s	vallen	onder	zoveel	verschillende	
spelers	dat	ze	uiteindelijk	in	de	praktijk	vaak	onder	niemand	vallen.	Ondui-
delijkheid	 is	 troef.	“Die	 onduidelijkheid	 levert	 onzekerheid	 op	 bij	 bestuur-
ders	in	crisisbeheersing.	Daardoor	hebben	ze	de	neiging	zich	te	verschuilen	
achter	regels	en	procedures”,	zegt	Ruibing	van	Veiligheidsregio	Haaglanden.	
“Met	als	gevolg	dat	PPS’en	maar	moeilijk	van	de	grond	komen.	Het	manage-
ment	 van	 onze	 crisisbeheersingsorganisaties	 is	 gericht	 op	 het	 zetten	 van	
vinkjes	voor	zaken	die	binnen	de	bestaande	kaders	vallen.	Dan	is	alles	goed	
geregeld,	denken	ze.	Maar	dat	is	schijnzekerheid.	De	papieren	werkelijkheid	
is	wezenlijk	anders	dan	de	praktijk.	Door	hun	infl	exibele	houding	geven	ze	
innovatie,	creativiteit	en	probleemoplossend	vermogen	nauwelijks	kans.	Zo	
creëren	ze	de	dood	in	de	pot.	In	onze	veranderende	samenleving	hebben	alle	
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partijen	elkaar	nodig.	Triple	helix-samenwerking	levert	het	beste	resultaat	
op.	Onze	bestuurders	moeten	lef	tonen	en	ruimte	geven	om	samen	te	wer-
ken	en	te	experimenteren.	We	hebben	hun	steun	nodig	om	oplossingen	voor	
veiligheidsvraagstukken	te	ontwikkelen	én	te	laten	landen	in	onze	organi-
saties.”

Onduidelijkheid	levert	ook	frustraties	op.	Met	name	als	het	gaat	om	inkoop.	
Er	ontbreekt	heldere	en	flexibele	regelgeving	om	te	komen	tot	precompeta-
tieve	samenwerking.	Daarom	is	lef	nodig	bij	bestuurders	om	hierin	verande-
ring	te	brengen.	Zo	heeft	het	ministerie	van	Defensie	op	cybergebied	binnen	
de	regels	nieuwe	samenwerkingsvormen	met	de	private	sector	bedacht.	En	
in	het	domein	van	Sociale	Zaken	en	Werkgelegenheid	heeft	staatssecretaris	
Jetta	Klijnsma	zelfs	een	wijziging	op	de	Wet	werk	en	bijstand	ingediend	om	
gemeenten	meer	vrijheid	te	geven	in	het	samenwerken	met	de	uitzendbran-
che.	Kijk	daarom	over	eigen	muren	heen	naar	hoe	anderen	het	doen.	Dan	
ontstaan	ook	vernieuwende	mogelijkheden	voor	crisisbeheersing	en	veilig-
heid.

Onduidelijkheid	is	er	ook	over	de	verwervingsagenda.	“Het	is	mooi	als	je	in-
novaties	kunt	ontwikkelen	binnen	een	PPS,	maar	uiteindelijk	is	het	de	be-
doeling	dat	de	overheid	het	ook	gaat	 inkopen”,	zegt	Den	Bruinen	van	The	
Hague	 Security	 Delta.	 “Uiteraard	 gaat	 dit	 via	 een	 aanbesteding	 en	 is	 het	
geen	garantie	voor	PPS-partijen	dat	zij	mogen	leveren.	Maar	het	geeft	wel	
perspectief.	 En	 daar	 is	 het	 bedrijven	 om	 te	 doen.	 Zij	 willen	 weten	 of	 hun	
investering	kan	gaan	renderen.	Bedrijven	zijn	bereid	om	bij	te	dragen	aan	
maatschappelijk	rendement,	maar	niet	om	te	 investeren	 in	 iets	wat	nooit	
tot	een	product	of	dienst	zal	leiden.	Daarom	zetten	we	die	twee-eenheid	van	
innovatie	en	inkoop	op	de	bestuurlijke	agenda	van	de	overheid.	Als	dit	goed	
geregeld	wordt,	heeft	iedere	PPS-partij	daar	profijt	van.”

Als	gevolg	van	de	geconstateerde	onduidelijkheid	in	crisisbeheersingsland	
ligt	strategische	verlamming	op	de	loer,	waarbij	iedereen	beseft	dat	er	iets	
moet	gebeuren	maar	niemand	in	staat,	 in	de	gelegenheid	of	bereid	 is	het	
voortouw	 te	 nemen.	 Dat	 geldt	 voor	 operationele	 situaties	 maar	 zeker	 ook	
voor	het	aangaan	van	PPS-verbanden.	Daarom	is	er	behoefte	aan	een	over-
heidspartij	–	een	systeemintegrator	–	die	de	regie	voert	in	de	vernieuwing	
van	het	integrale	systeem	van	veiligheid	in	Nederland	en	die	het	voortouw	
neemt	in	–	vernieuwende	–	processen	die	tot	samenwerking	leiden.
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 In de praktijk: digitale bewijslast

De hoeveelheid elektronische devices per persoon groeit. De hoeveelheid opslag-

ruimte groeit ook. Het aantal digitale forensische experts neemt minder snel toe. 

Tracksinspector helpt daarom reguliere opsporingsambtenaren bij het zoeken naar 

digitale bewijslast. Deze tool is eenvoudig in gebruik, in tegenstelling tot de veelal 

ingewikkelde experttools die in de wereld worden gebruikt. Bovenop Tracksinspector 

wordt een Digital Evidence Dashboard (DED) gebouwd. Hierin worden overzichtelijk 

alle gevonden resultaten gepresenteerd. opsporingsambtenaren kunnen binnen dit 

dashboard met elkaar samenwerken aan een onderzoek en vragen stellen aan digitale 

forensische experts. ook andere bedrijven kunnen hun tools hierop laten aansluiten. 

De partijen die binnen het project DED samenwerken zijn Tracksinspector, TNo, in-pact 

en eindgebruikers als politie en bijzondere opsporingsdiensten. Deze publiek-private 

samenwerking leidt tot een gevalideerd concept, waarna nationale of internationale 

aanbestedingstrajecten in het verschiet liggen.
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The Hague Security Delta
The	Hague	Security	Delta	is	het	grootste	veiligheidscluster	in	Europa.	In	dit	
cluster	–	met	belangrijke	regionale	hubs	in	Den	Haag,	Twente	en	Brabant	–	
werken	bedrijven,	overheden	en	kennisinstellingen	samen	aan	innovatieve	
veiligheidsoplossingen	 en	 economische	 ontwikkeling.	 Het	 gezamenlijke	
doel	van	deze	triple	helix	PPS-samenwerking	is	meer	veiligheid,	meer	banen	
en	meer	business	te	generen.	
De	 HSD	 is	 opgericht	 door	 Capgemini,	 De	 Haagse	 Hogeschool,	 Fox-IT,	 ge-
meente	 Den	 Haag,	 KPN,	 ministerie	 van	 Veiligheid	 en	 Justitie,	 Siemens,		
Thales,	TNO,	Trigion	en	TU	Delft.	Met	elkaar	positioneren	zij	de	regio	Den	
Haag	 en	 de	 aangesloten	 andere	 regio’s	 binnen	 Nederland	 als	 hét	 veilig-
heidscluster	 voor	 de	 wereld	 waar	 op	 innovatieve	 wijze	 oplossingen	 voor	
maatschappelijke	 veiligheidsvraagstukken,	 met	 inbegrip	 van	 rampen-	
bestrijding	en	crisisbeheersing,	worden	ontwikkeld.	Het	betreft	een	unieke	
samenwerking	die	leidt	tot	co-creatie	en	innovatie	waarbij	economisch	en	
maatschappelijk	rendement	in	elkaars	verlengde	liggen.	HSD	focust	daarbij	
op	zes	grote	veiligheidsthema’s:	nationale	veiligheid,	cyber	security,	vitale	
infrastructuur,	stedelijke	veiligheid,	forensisch	onderzoek	en	toegang	tot	ta-
lentvolle	veiligheidsprofessionals.	

Speciaal	voor	vernieuwende	PPS-projecten	is	er	een	eigen	HSD	Fund.	In	de	
praktijk	blijkt	namelijk	dat	projecten	op	de	technology	readiness	levels	(TRL)	
drie,	vier	en	vijf	moeilijk	te	financieren	zijn.	De	innovatieve	ideeën	zijn	er	
wel	maar	ze	moeten	nog	uitgewerkt	worden	naar	een	proof	of	concept.	En	
dat	kost	geld	terwijl	niet	zeker	is	of	het	resultaat	zal	renderen.	Het	HSD	Fund	
overbrugt	deze	‘valley	of	death’	om	veelbelovende	projecten	verder	te	bren-
gen.	Samenwerkingsverbanden	van	bedrijven	uit	de	veiligheidssector,	ken-
nisinstellingen	en	overheden	kunnen	een	beroep	doen	op	dit	fonds.	

Naast	het	opzetten	van	PPS-projecten	besteedt	de	HSD	aandacht	aan	gover-
nance	omdat	dit	een	van	de	kritische	succesfactoren	is.	Bij	PPS’en	die	onder	
de	vlag	van	HSD	tot	stand	komen	–	en	dat	zijn	er	veel	–	wordt	zoveel	mogelijk	
de	top	van	deelnemende	partijen	betrokken.	Den	Bruinen:	“Ministers,	staats-
secretarissen,	 directies	 en	 andere	 topfunctionarissen	 komen	 regelmatig	
over	de	vloer	bij	HSD.	Hun	commitment	is	belangrijk,	omdat	samenwerken	
in	triple	helix-verband	complex	 is.	Vaak	wil	het	grondvlak	 in	organisaties	
graag	samenwerken	maar	uiteindelijk	moeten	besluiten	genomen	worden	
over	bijvoorbeeld	investeringen,	verandering	van	processen	en	organisaties.	
Daarvoor	heb	je	het	management	nodig.	Wij	brengen	de	top	en	het	grond-
vlak	bij	elkaar,	waardoor	nieuwe	mogelijkheden	en	kansen	ontstaan.”	Van-
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uit	deze	governance-gedachte	heeft	de	HSD	een	Nationale	Innovatieagenda	
Veiligheid	tot	stand	gebracht	(zie	kader).	Op	basis	van	intensieve	consulta-
tierondes	bij	overheid,	private	sector	en	wetenschap	zijn	vele	afzonderlijke	
innovatieagenda’s	 geïntegreerd	 tot	 één	 landelijke	 veiligheidsagenda.	 Als	
vervolg	hierop	wordt	gewerkt	aan	een	bijpassende	verwervingsagenda	die	
door	alle	PPS-partijen	gedragen	wordt	zodat	naast	maatschappelijk	rende-
ment	ook	het	economische	rendement	geborgd	is.	“We	merken	in	de	praktijk	
namelijk	dat	niet	alle	overheidsorganisaties	gericht	zijn	op	economisch	ren-
dement”,	vertelt	Den	Bruinen.	“Voor	hen	is	maatschappelijk	rendement	het	
belangrijkste.	Dat	is	te	begrijpen,	maar	in	een	gelijkwaardige	PPS	zijn	beide	
belangrijk.	Bedrijven	zullen	niet	snel	investeren	in	een	samenwerking	als	zij	
geen	perspectief	hebben	om	dat	terug	te	verdienen.”	

  In de praktijk: Nationale Innovatieagenda Veiligheid

The Hague security Delta (HsD) heeft de Nationale innovatieagenda voor Veiligheid 

(NiAV) opgesteld. Deze agenda verbindt de vier o’s van overheid, onderzoek, opleiden 

en ondernemen. De agenda benoemt een aantal innovatiespeerpunten die gezamen-

lijk in een groeiproces via publiek-private samenwerking gerealiseerd kunnen worden. 

Hierdoor zijn overheden, bedrijven en kennisinstellingen beter in staat hun kennis- 

ontwikkeling, innovatie-inspanningen en verwervingsbehoeften op elkaar af te stem-

men. Voor de behoeftestellers en opdrachtgevers in het veiligheidsdomein resulteert 

dit in meer waarde voor hun geld; voor de aanbieders ontstaat een robuuste en voor-

spelbare markt. Joris den Bruinen, adjunct-directeur van HsD, vertelt dat in de NiAV 

vijftien verschillende innovatieagenda’s van overheid, private sector en wetenschap 

zijn samengebracht. “Daarmee vervult de innovatieagenda een brugfunctie tussen 

vraag en aanbod. Aanvullend daarop zijn we bezig met het invullen van een ver-

wervingsagenda. Want innoveren en maatschappelijk rendement behalen is mooi, 

maar daarvoor is het wel nodig dat de overheid – als opdrachtgever op het gebied 

van veiligheid – die innovaties afneemt en economisch rendement tot stand brengt. 

publiek-private samenwerking gaat ervan uit dat alle partijen profijt hebben van deze 

krachtenbundeling.”
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Conclusie
Is publiek-private samenwerking kicken of killing? Als	we	kijken	naar	de	li-
teratuur	en	de	praktijk	dan	zien	we	dat	publiek-private	samenwerking	niet	
eenvoudig	is.	Heel	veel	verschillende	belangen	spelen	een	rol.	Cultuur,	or-
ganisatiestructuren,	 regelgeving,	 bestuurlijk	 commitment,	 governance	 en	
PPS-management	zijn	belangrijke	onderwerpen	die	ruim	aandacht	behoe-
ven.	Zonder	een	gedegen	voorbereiding	is	PPS	killing	voor	alle	partijen	die	
meedoen.	Maar	als	rekening	gehouden	wordt	met	alle	noodzakelijke	rand-
voorwaarden	zoals	in	dit	hoofdstuk	geschetst,	dan	is	PPS	tóch	kicken.	Want	
literatuur	en	praktijk	laten	zien	dat	triple	helix-samenwerking	tot	de	beste	
resultaten	leidt.	Nederland	wordt	er	veiliger	van.	Het	 is	een	uitdaging	om	
in	de	veranderende	samenleving,	die	steeds	meer	genetwerkt	raakt,	slimme	
coalities	 te	smeden.	Want	kennis	en	kunde	 is	steeds	meer	verspreid	 in	de	
samenleving	 aanwezig.	 Partijen	 hebben	 elkaar	 gewoonweg	 nodig	 om	 het	
beste	resultaat	te	boeken.	Door	netwerken	aan	elkaar	te	verbinden	en	krach-
ten	te	bundelen,	zijn	partijen	gezamenlijk	tot	meer	in	staat	dan	dat	zij	al-
leen	zouden	kunnen	bereiken.	Het	geheel	is	meer	dan	de	som	der	delen.	De	
alliantie-PPS	is	daar	een	mooie	exponent	van.	
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Binnenlandse veiligheid: 
Defensie als volwaardige partner

	 	 door	Ruurd	Reitsma

In het rapport Verkenningen, Houvast voor de krijgsmacht van de toekomst (1)  
wordt geduid op een fundamentele onzekerheid over de veiligheid van het 
land en in de wereld. Dat leidt in ieder geval tot de noodzaak om het vermo-
gen daarop te anticiperen te versterken. Maar ook tot de constatering dat 
veiligheid een ondeelbaar begrip is. Hierdoor raakt het werkterrein van de 
krijgsmacht dichter bij de daartoe aanwezige civiele organisaties. Er is meer 
accent op dreigingen, kwetsbaarheden en veiligheidsrisico’s voor de samen-
leving als geheel. Ook het veiligstellen van de sociale en politieke stabiliteit 
door het tegengaan of opheffen van een verstoring van het dagelijks leven 
of een aantasting van de democratische rechtstaat maken onderdeel uit van 
dit palet.

In mei 2015 heeft de ministerraad ingestemd met de voortgangsbrief over 
de Strategie Nationale Veiligheid van minister Van der Steur van Veiligheid 
en Justitie. In de Strategie Nationale Veiligheid worden vijf vitale belangen 
genoemd: territoriale veiligheid, economische veiligheid, ecologische veilig-
heid, fysieke veiligheid en sociale en politieke stabiliteit. De Strategie Na-
tionale Veiligheid faciliteert een kabinetsbrede aanpak die er op gericht is 
aantasting van deze vitale belangen, die mogelijk kunnen leiden tot maat-
schappelijke ontwrichting, zoveel mogelijk te voorkomen. De strategie stoelt 
op drie pijlers: het analyseren van dreigingen en risico’s, het sturen op te 
versterken capaciteiten en het waarborgen van de continuïteit van de vitale 
infrastructuur. 
In het kader van de versterking van de bestaande capaciteiten wordt ook 
het huidige systeem van crisisbeheersing verbeterd. Dat gebeurt door ver-
eenvoudiging en flexibilisering van de crisisorganisatie, verbetering van de 
landelijke operationele coördinatie, harmonisatie van de kennis- en advies-
structuur, versterking van de civiel-militaire samenwerking en verdere in-
vesteringen in de professionaliteit van de nationale crisisorganisatie.

De ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampen-
bestrijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal, is en 

5
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blijft één van de drie hoofdtaken van Defensie. In de afgelopen jaren is er op 
dit gebied al veel gebeurd en er zijn belangrijke vorderingen gemaakt in de 
samenwerking met politie, brandweer en andere hulpdiensten. 
Dat was nodig omdat het imago van Defensie te lang vereenzelvigd is met 
het vullen van zandzakken door soldaten, glasruimen na hagelschade of het 
bouwen van een brug bij de vierdaagse. Bovendien werd de indruk gewekt 
dat de militairen bij militaire bijstand altijd aan de late kant arriveerden of 
zelfs te laat aankwamen. Bijna niemand wist dat in de tijdrovende proce-
dure voor militaire bijstand eerst landelijk moest worden nagegaan of de 
gevraagde capaciteit niet elders en civiel verkregen kon worden. Zo niet, dan 
werd de procedure militaire bijstand opgestart met de daaraan verbonden 
tijd voor besluitvorming. De uiteindelijk ingezette militairen verzuchtten 
dan ook vaak of ‘ze’ dat niet eerder hadden kunnen bedenken. 

Tot 2005 had Defensie bij een ramp of crisis de rol van vangnet wanneer 
de mogelijkheden van de civiele autoriteiten tekort schoten. Pas op het mo-
ment van de ramp werd bekeken wat de krijgsmacht zou kunnen bijdragen. 
Dit kostte veel tijd en leidde niet altijd tot de gewenste resultaten. In 2005 
heeft de krijgsmacht de rol gekregen van structurele partner van de civiele 
autoriteiten. Dit werd vastgelegd in de zogeheten Civiel-Militaire Bestuurs-
afspraken (CMBA) tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties (BZK), Veiligheid en Justitie (VenJ) en Defensie. 

Vervolgens is een zo goed mogelijke match gezocht tussen de behoefte aan 
ondersteuning van de civiele autoriteiten en de middelen van Defensie. De 
mogelijke vormen van ondersteuning zijn daarbij geïnventariseerd, maar 
ook de capaciteiten die Defensie binnen een bepaalde tijd kan garanderen. 
Het gaat daarbij niet alleen om menskracht, maar ook om specifieke mid-
delen en binnen de krijgsmacht aanwezige expertise en vaardigheden. De 
CMBA zijn daarna verder uitgewerkt en in 2006 werd het convenant Intensi-
vering Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS) gesloten en de ICMS-catalogus 
gepubliceerd. 

De civiele autoriteiten kunnen een beroep doen op de capaciteiten van De-
fensie op het moment dat specifieke deskundigheid of materieel vereist is. 
Maar ook als de civiele capaciteiten ontoereikend zijn in het kader van de 
openbare ordehandhaving, de strafrechtelijke handhaving van de rechts-
orde of de rampen- en crisisbeheersing. Uiteraard houdt Defensie naast de 
gegarandeerde beschikbaarheid van de militaire capaciteiten ook de vang-
netfunctie voor de inzet van andere (niet-gegarandeerde) capaciteiten.
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Afkortingen
QrA  Quick reaction Alert
sHro  strafrechtelijke Handhaving van de rechtsorde (artikel 58 politiewet)
(H)ooV  (Handhaving) openbare orde en Veiligheid (artikel 58 politiewet)
MsoB  Militaire steunverlening in het openbaar Belang (ministeriele regeling)
FNiK   (Fonds Nationale inzet Krijgsmacht) met bijdragen vanuit diverse ministeries 

Voorbeelden
QrA    onderscheppingen van civiele vliegtuigen waar communicatie mee verloren is gegaan 

(coMLoss)
sHro   ondersteuning van politie bij zoekingen door middel van specifi eke Defensie expertise
(H)ooV   ondersteuning van de burgemeester, bijvoorbeeld zoeken naar vermiste personen of brug 

leggen bij evenementen
MsoB   ondersteuning van Minister, commissaris der Koning, Burgemeester of Dijkgraaf bij het 

uitvoeren van een organiek aan dat bestuursorgaan toegewezen taak dat zij met de nor-
male middelen niet kan uitvoeren (veldbedden leveren ten behoeve van crisisnoodopvang, 
plaatsen van sensoren door duikers) 

Volumeontwikkeling
ondersteuning aan civiel neemt toe onder andere door grootschalige evenementen en/of invloeden 
(Nss2014, MH17, Hoge instroom Migranten).

Overzicht uitvoering civiel-militaire samenwerking 2009 - 2015
peildatum voor de gegevens van 2015 is 27 augustus.

Bron: Defensiestaf, Directie Operaties, Afdeling Nationale Operaties

 STRUCTURELE TAKEN  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009

 Explosievenopruiming 1.216  1.998  1.857  1.578  1.904  1.543  1.934
 patiëntenvervoer   162  224  224  198  174  224  145
 sAr   3 + 2 21  39  43  42  23  42
 QrA - A   6  7  2  3  4  1  1
 TOTALEN sTrUcTUrELE TAKEN  1.384  2.250  2.122  1.822  2.124  1.791  2.122

 INCIDENTELE TAKEN  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009

 Militaire Bijstand caribisch gebied 11  15  15  2  8   
 Militaire Bijstand - politiewet (totaal)  95  104  126  117  66  56  59
  Strafrechtelijke Handhaving Rechtsorde 67  85  99  94  40
  Handhaving Openbare Orde  28  19  27  23  26
 Militaire bijstand -  Wet Veiligheidsregio  9  11  3  3  14  3  2
 Militaire steunverlening openbaar Belang  35  59  42  42  42  19  10
 TOTALEN iNciDENTELE TAKEN  150  189  186  164  130  78  71

 FNiK Budget (x € 1.000)  3.080  2.450  2.250  2.250  2.250  2.250  
 FNiK Benutting (x € 1.000)    3.100  2.581  2.366  2.241  1.459
 Geschatte kosten per inzet (x € 1.000)   16,4  13,9  14,4  17,2  18,7

1   sAr is sinds 1 januari 2015 geen defensietaak meer. in 2015 is er nog 1 sAr in Nederland en 2 sAr-vluchten in caribisch Nederland. 
Hierna is gemeld indien een cLsK-arts met NHV wordt ontplooid. per 1 juli 2015 vliegen civiele medici mee met NHV en heeft 
Defensie geen rol meer in sAr.

2   Gegevens zijn niet bekend.

3   FNiK is in 2010 ingevoerd.
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Begin 2015 is een nieuwe catalogus met beschikbare militaire capaciteiten 
gepresenteerd. Deze catalogus is ook digitaal en interactief benaderbaar om 
zo de bekendheid van de mogelijkheden op het terrein van civiel-militai-
re samenwerking – zowel bestuurlijk en operationeel als in de media – te 
versterken. Deze nieuwe catalogus is een effectief hulpmiddel, vooral in 
combinatie met een militair die het gebruik en het inzicht kan toelichten 
en faciliteren, zowel in de operationele als bestuurlijke besluitvorming. Het 
kerndepartement van het ministerie van Defensie, de operationele staven 
en de ondersteuning zijn zo ingericht dat voortdurend en onder alle omstan-
digheden de levering van militaire capaciteit is verzekerd.

De geïntensiveerde samenwerking tussen civiele autoriteiten en Defensie 
met de daaraan verbonden politie, brandweer, overige hulpdiensten en 
militaire eenheden is in belangrijke mate gestimuleerd door het vervagen 
van de grenzen tussen de interne en externe veiligheid. In het kader van 
het programma Versterking Civiel-Militaire Samenwerking (VCMS) werkte 
Defensie in 2014 samen met VenJ aan een verbeterde samenwerking met 
crisisdiensten. Toenemende samenwerking in de voorbereidende koude 
fase van crisisbeheersing en voorkoming, zoals voorzien in het programma 
VCMS is in 2014 verder ontwikkeld. Dit kwam tot uiting in meerdere, decen-
traal gesloten convenanten tussen Defensie en haar crisispartners. Defensie 
verstevigde de ondersteuning van haar partners door het verder ontwik-
kelen en professionaliseren van de militaire adviescapaciteit. De bij iedere 
veiligheidsregio aanwezige Officier Veiligheidsregio (OVR) is een zichtbare 
weergave van de structurele verankering in de nationale veiligheidssector.

De verwevenheid van interne en externe veiligheid heeft een bredere grond-
slag geboden voor de inzet van de krijgsmacht in binnen- en buitenland. Het 
werkterrein van de krijgsmacht is bovendien veel dichter bij dat van civiele 
organisaties komen te liggen. Nu dat zo is, is wel de vraag hoe maximaal 
gebruik kan worden gemaakt van de civiel-militaire samenwerking om de 
gewenste effectiviteit te verkrijgen. 

De praktijk leert dat de lessen uit diverse rampen en crises en de hiervoor 
gehouden oefeningen uitwijzen dat de effectiviteit van de rampenbestrij-
ding en crisisbeheersing eigenlijk wordt geregeerd door drie in de praktijk 
gegroeide ‘wetten’. De eerste luidt: ‘Help-roepen moet!’. De tweede houdt in: 
‘Samen spelen, samen delen’ en de derde is: ‘Afschalen is beslist te verkiezen 
boven te laat opschalen’.
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De verstoring van de veiligheid of een ramp gebeurt onverwacht. Er is geen 
andere mogelijkheid dan de mensen en middelen te gebruiken die op dat 
moment beschikbaar zijn. Daarbij moeten wel de volgende vragen worden 
gesteld: ‘Kunnen we het zelf aan? (niet net aan, maar genoeg?) en ‘Hebben 
we hulp of versterking nodig? (kwaliteit en kwantiteit) en zo ja, van wie? 
Deze vragen moeten snel kunnen worden beantwoord.

Verschillende factoren kunnen een effectieve inzet in de weg staan, zoals 
onwennigheid met de situatie, een te lage oefengraad, teveel prioriteit op 
de eigen cultuur, valse trots en een te groot geloof in eigen kracht. Ook is 
vrijwel altijd sprake van een loyale taakuitvoering, maar deze wordt vaak 
teniet gedaan door het niet kunnen beschikken over het vereiste vermogen, 
onvoldoende kennis van en ervaring met samenwerkingspartners, een vaak 
ongeremd eigen initiatief en een niet te stoppen pragmatisme. Dit alles kan 
alleen worden bestreden met een deugdelijk inzicht in wat de gegeven situ-
atie vereist (beoordeling van de situatie en een daaraan gekoppelde analyse) 
met kennis over de nu of volgtijdelijk benodigde partners en hun capacitei-
ten.

In de volgende paragrafen wordt uitgewerkt hoe meer inzicht kan worden 
verkregen en gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijk noodzakelijke 
capaciteiten, die nodig zijn in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

De derde hoofdtaak van Defensie
De derde hoofdtaak van Defensie betreft de ondersteuning van civiele auto-
riteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding (2) en humanitaire hulp, 
zowel nationaal als internationaal.
Wat betekent nu eigenlijk een hoofdtaak voor Defensie? Bij een hoofdtaak 
kan het niet anders dan dat een belangrijk deel van de inspanning van De-
fensie hierop moet zijn gericht. Maar is dat ook zo bij deze derde hoofdtaak? 
Deze taak bestaat al lang, maar heeft in alle eerlijkheid over de jaren maar 
een beperkte rol gekregen binnen Defensie. Immers, de andere taken en 
met name de operationele uitzendingen vroegen bijna alle energie. Bij deze 
taak is wel de vraag of het ondersteunen van de civiele autoriteiten alleen 
betekent dat Defensie middelen ter beschikking stelt als daarom wordt ge-
vraagd?

Daarom is het van belang wat zorgvuldiger om te gaan met het begrip onder-
steunen. Wat wordt daarmee bedoeld?

5.1
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We onderkennen drie scenario’s:
n  De ondersteuning van de routinetaken van de veiligheidspartners (po-

litie, brandweer, geneeskundige hulpverlening, waterbeheerders en 
overige hulpdiensten) met middelen die weliswaar specifiek zijn voor 
Defensie, maar die prima aansluiten op de beschikbare capaciteiten of 
het effect van de beoogde maatregelen kunnen versterken. 

n  De ondersteuning bij rampen en zware ongevallen (de overtreffende trap 
van routine) met mankracht, middelen die een aanvulling vormen op de 
beschikbare capaciteiten of de effectiviteit ervan kunnen vergroten of 
versterken.

n  De ondersteuning bij crises. Dat is andere koek, immers bij de meeste 
crises dreigt een ontwrichting van de maatschappij. De reactie op een 
terroristische dreiging, (grote) ramp of crisis vereist maatregelen en als 
gevolg daarvan de inzet van middelen om de negatieve gevolgen ervan te 
verminderen of teniet te doen. Deze middelen zijn zeer uiteenlopend van 
aard en behoren veelal tot verschillende instanties (politie, brandweer, 
geneeskundige hulpdiensten, gemeentelijke diensten, Defensie, publieke 
partijen, bedrijfsleven, media, et cetera).

Bij de laatste categorie zijn doorgaans alle ministeries op de een of andere 
wijze betrokken, maar de hoofdrolspelers zijn meestal de ministeries van 
VenJ, BZK, Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Defensie en het minis-
terie van Infrastructuur en Milieu (IenM). De vraag dient zich aan hoe en 
op welke wijze de beleidsmatige en operationele vertaling plaatsvindt bij 
zo’n commitment. Het gaat immers om meedenken, anticiperen, analyse-
ren, ontwikkelen van handelingsperspectieven en vooral besluiten. Meestal 
onder druk en met een grote mate van onzekerheid. Hoe groter de betrok-
kenheid, hoe beter de bijdrage. Het zal duidelijk zijn dat deze laatste situatie 
nauw aansluit op de praktijk van de operationele taakuitvoering binnen De-
fensie. 

De drie scenario’s vragen ieder een eigen vertaling in structuur, procedures 
en condities bij de samenwerking met de betrokken partijen. We gaan hier-
bij eerst in op een daarbij te volgen systematiek aangeduid als warehouse-
planning en vervolgens op hoe de al sterk verbeterde samenwerking tussen 
de civiele autoriteiten en Defensie nóg effectiever kan worden ingericht. 
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Eén warehouse voor centrale bestuurlijke regie 
Hoe komt het toch dat het in Nederland zo moeilijk lijkt de veiligheid van de 
burgers te verzekeren? Niet alleen iedere dag, maar in het bijzonder bij grote 
incidenten waarbij veel partijen zijn betrokken. Berichten over een moeiza-
me coördinatie bij oefeningen, maar erger nog bij daadwerkelijke grote on-
gelukken of rampen, zijn eerder regel dan uitzondering. De vraag wordt heel 
actueel bij veiligheidsregio-overschrijdende of nationale dreigingen. Denk 
hierbij aan terroristische dreigingen, maar ook aan een dreigende pandemie 
of een overstroming. 

De burgers moeten toch het gevoel hebben dat er alles aan wordt gedaan 
deze dreigingen te voorkomen. En mocht dat niet lukken, dat dan de gevol-
gen ervan zoveel mogelijk worden beperkt. Zijn wij wel in staat effectief op 
te treden tegen grotere dreigingen of de gevolgen ervan echt te beheersen? 
Uit de berichtgeving over grote incidenten of uit grote oefeningen blijkt dat 
ministeries, gemeenten, politie en hulpdiensten en overige daarbij nodige 
instanties kennelijk verschrikkelijk hun best doen, maar dat op de een of 
andere manier de afstemming tussen al deze spelers moeizaam verloopt.

Bij het handhaven van de veiligheid van de burgers gaat het erom wie daar 
rechtstreeks verantwoordelijk voor is. Op lokaal niveau is daar in Neder-
land geen misverstand over: de eigen burgemeester! Natuurlijk moet ook op 
nationaal niveau de verantwoordelijkheid voor de veiligheid helder te zijn 
belegd. De regering is een goed antwoord, maar hoe dan verder? De situatio-
neel bepaalde rolwisselingen van de diverse kernspelers bij grote incidenten 
of rampen maken het niet alleen voor de burger moeilijk om vast te stellen 
wie nu de touwtjes in handen heeft, maar veelal ook voor de betrokken po-
litie en hulpdiensten. 

De kernvraag blijft wie de regie voert over wat. In dit land met een groot 
bewustzijn van toe te delen verantwoordelijkheden leidt het woord ‘regie’ 
vaak tot misverstanden. Dit komt door de koppeling van verantwoorde-
lijkheid en aansprakelijkheid. Kennelijk is het dus wel mogelijk onder een 
verantwoordelijkheid regie te voeren. Zo kan in de huidige situatie de Nati-
onaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) onder de ver-
antwoordelijkheid van de minister van VenJ de regie voeren over een aantal 
met name genoemde, veelal conditionerende maatregelen. Ook uitvoerende 
acties kunnen plaatsvinden onder de regie van diverse andere instanties. 
Rob de Wijk beschreef al in hoofdstuk 3 hoe het zit met de overall regie over 
de samenhang der dingen op het gebied van veiligheid. 

5.2
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Totdat de beste oplossingen zijn gevonden, moet de veiligheid van de bur-
ger worden gehandhaafd. Bij het zoeken naar een goede oplossing is er een 
tegenstelling, die in de weg blijft zitten. Veiligheid is namelijk zo divers en 
complex dat het niet kan worden gecentraliseerd. Maar bij een verstoring 
van de veiligheid, waarbij de maatschappij dreigt te worden ontwricht, is er 
geen andere keuze dan de regie te centraliseren. 

Er gaat veel kostbare tijd verloren als de regie niet goed is georganiseerd. 
Tijdverlies, die bij de reactietijd moet worden opgeteld. Deze tijd gaat ver-
loren door de noodzakelijke overdracht van gegevens tussen de betrokken 
instanties, het inleven in de situatie en het bijeen brengen van de juiste spe-
lers en de daaraan verbonden middelen. Meestal is er maar beperkt tijd om 
te reageren. Bovendien moet de reactie ook nog goed en effectief zijn. Dit 
is nodig om het vertrouwen van het publiek te verkrijgen en te behouden. 
Kortom, geen geringe uitdaging. 

Bij rampen en crises is de slagvaardigheid in de bestuurlijke en functionele 
reacties essentieel. Hoe meer bestuurlijke lagen bij de reactie zijn betrokken, 
des te meer coördinatie er nodig is. Een overeenkomstige redenering geldt 
bij functionele reacties van politie, hulpverleningsdiensten en overige be-
trokken partijen. Daarom moet voor het zeker stellen van slagvaardigheid 
en het voorkomen van onnodig tijdverlies zoveel mogelijk worden gestreefd 
naar eenhoofdige leiding en korte directe lijnen binnen de maatvoering 
van de ramp of crisis. Uiteraard staat dit een effectieve delegatie van ver-
antwoordelijkheden en bevoegdheden niet in de weg. Wat decentraal kan, 
moet ook decentraal. 

Maar is met alle inmiddels aangebrachte verbeteringen het kernprobleem: 
de eenduidige verantwoordelijkheid en de daarmee slagvaardige leiding bij 
een grote crisis of ramp, nu zeker gesteld? Binnen één regio lijkt het pro-
bleem redelijk te zijn opgelost. Ook zijn er regelingen voor meer dan één re-
gio, hoewel dan wel snel moet worden beslist wie op welke gronden de regie 
voert. Bij nationale rampen en crises valt er weinig te delegeren en moet een 
slagvaardig antwoord op nationaal niveau worden ingericht. Wellicht is het 
aan te bevelen om vooralsnog het credo ’ vorm volgt inhoud‘ aan te hangen 
en ons te concentreren op wie welke functies moeten verrichten op welk 
moment of onder welke omstandigheden. Dit is nodig om zo dicht mogelijk 
te komen bij de gewenste slagvaardige reactie en besturing op het moment 
dat het nodig is. 
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In de besluitvorming gaat het bijna altijd over de te treffen maatregelen en 
de beschikbaarheid en de inzetbaarheid van de daarbij benodigde middelen. 
Hierbij kunnen de maatregelen worden verdeeld in maatregelen om de drei-
ging van bijvoorbeeld terroristische aanslagen te onderkennen of deze te 
verminderen en maatregelen om de kans op rampen te verminderen of het 
effect daarvan te verkleinen. Maar ook maatregelen die nodig zijn als reactie 
op een terroristische actie of op een crisis of ramp.
Daarbij moet worden gestreefd naar de meest effectieve mix van de beno-
digde middelen, die eveneens binnen de kortste tijd bijeen gebracht moeten 
worden. Het is van belang deze middelen te sorteren naar beheersverant-
woordelijkheid en naar de verantwoordelijkheid voor operationele inzet 
(inzetbeslissing). Voor een eindverantwoordelijke bij de bestrijding van de 
gevolgen van een terroristische actie of een ramp of crisis is de beschik-
kingsmacht over deze middelen essentieel. Een extra voorwaarde is dat deze 
mix van middelen ook zo snel mogelijk voorhanden moet zijn. Hierbij geldt 
dat onnodig tijdverlies moet worden voorkomen.

Warehousemanagement
Het zogenaamde warehouseconcept is een model waarmee oplossingen 
kunnen worden gecreëerd om de hierboven geschetste problematiek op te 
lossen. Het is een tool om te leren plannen met middelen die aan een ander 
toebehoren, maar die in een gegeven situatie nodig (kunnen) zijn. In een 
virtueel warehouse (pakhuis) worden alle middelen samengebracht. De 
middelen zijn goed geordend, de opslag is inzichtelijk, de labels geven aan 
wat er daadwerkelijk aanwezig is en de voorraadadministratie klopt. Uit het 
warehouse kunnen combinaties van middelen gehaald worden die voorzien 
in de meest effectieve inzet ter vermindering van de kans op of het wegne-
men van een dreiging. Maar ook combinaties die er op gericht zijn de nega-
tieve gevolgen te verminderen of teniet te doen indien het incident zich toch 
voordoet. 

Waar het op aankomt, is bekwaam warehousemanagement. Van alles moet 
voldoende zijn en bovendien moeten alle middelen voldoen aan de door 
de ware-housemanager gestelde eisen van beschikbaarheid en inzetbaar-
heid. Deze eisen zijn overeengekomen met de leveranciers. De warehouse-
manager moet gerechtigd zijn toe te zien op het naleven van deze eisen. De 
warehousemanager behoort ook goed op de hoogte te zijn van in andere 
warehouses aanwezige middelen, waarover hij geen directe beschikkings-
macht heeft maar waarover hij – onder bepaalde voorwaarden – wel de be-
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schikking kan krijgen om in combinatie met de eigen middelen in te zetten. 
Dit betekent wel dat de combinatiemogelijkheid vooraf moet zijn beproefd. 
In feite is er geen limiet aan het aantal warehouses. Zo moeten bijvoorbeeld 
ook warehouses van de Europese Unie of van de Hoge Commissaris voor de 
Vluchtelingen kunnen worden aangeschakeld.

Tot de toeleveranciers van het virtuele warehouse behoren de politie, de 
brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de krijgsmacht, het Rode Kruis, 
reddingsmaatschappijen, bergingsbedrijven, het rampenidentificatieteam 
(RIT), inlichtingendiensten (zoals de AIVD en CRI), KPN, vitale partners als 
elektriciteits-, gas- en waterbedrijven, internetproviders, et cetera. Alle mid-
delen zijn eigendom van de verschillende partijen. Voor het warehouse- 
management maakt dat echter niets uit. Het is immers een virtueel ware-
house. 

De warehousemanager ziet alleen toe op de afspraken en de aanlevering 
van de middelen in de vereiste condities. Hij bemoeit zich absoluut niet met 
de productie, de totstandkoming, de beschikbaarstelling of de gereed stel-
ling ervan. Voor hem telt dat het er allemaal is en in de afgesproken conditie 
(reactietijd, kwaliteit en kwantiteit). Uiteraard moet ook de beschikkings-
macht worden geregeld op het moment dat de vereiste middelen in de juiste 
conditie worden samengebracht om te worden ingezet. Voortdurend moet 
duidelijk zijn wie onder welke condities de beschikkingsmacht over de mid-
delen heeft of kan krijgen.
Daarenboven moet zijn geregeld wie de operationele inzet van de middelen 
regelt. Veelal zal dit betekenen dat deze middelen worden toegewezen aan 
de commandant die verantwoordelijk is op de plaats waar het incident, de 
ramp of crisis zich heeft voorgedaan of het gebied waarin dit gebeurt. De 
commandant moet daarom ook nauwkeurig op de hoogte worden gesteld 
van de condities waaronder hij deze middelen kan of mag inzetten. 

Hoe past zo’n warehouseconcept in de huidige Nederlands bestuurlijke ver-
houdingen? Het eerste opvallende aspect is dat een warehousemanager zich 
geen zorgen maakt over wie de middelen op de schappen van het warehouse 
produceert, beheert of gereed stelt. De warehousemanager is namelijk tevre-
den als alles wat is afgesproken op het schap ligt in de vereiste condities. 
Als het pakket benodigde middelen is vastgesteld, is daarna de vraag wie 
verantwoordelijk is voor de operationele inzet. Deze keuze bepaalt in hoge 
mate waar de doorzettingsmacht moet worden belegd en onder welke voor-
waarden dit gebeurt. 
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Nu zijn bij incidenten meestal veel spelers op het veld, die elkaar het be-
stuurlijk warehousemanagement met doorgaans goede argumenten kun-
nen betwisten. Gegeven is dat geografische omvang van het incident en/
of in geding zijnde belangen soms direct bepalend zijn voor de keuze en 
samenwerkingspatronen. De warehousebenadering respecteert de autono-
mie van de betrokken overheden en instanties, maar bouwt verder op die 
situaties, waarbij een spanning ontstaat tussen de bestuurlijke verantwoor-
delijkheden en een meer centraal benodigde regie over procedures en mid-
delentoewijzing. 

Om makkelijker met warehousemanagement om te leren gaan is het goed 
dat alle toeleveranciers eerst hun eigen virtuele warehouse inrichten. Daar-
in worden de middelen van de eigen diensten en instellingen in de vorm 
van eindproducten opgenomen. Bovendien worden de condities voor be-
schikbaarheid en inzetbaarheid van de producten vastgesteld. In veel geval-
len is dit al zonder veel extra inspanning beschikbaar. Bijvoorbeeld: hoeveel 
politie kan binnen welke tijd en in welke organisatievorm beschikbaar zijn? 
Binnen hoeveel tijd kan een informatieanalyse beschikbaar zijn? Hoe lang 
duurt het om bergingscapaciteit te mobiliseren die de mogelijkheden van 
de brandweer te boven gaat? Wat zijn de reactietijden en in welke vorm 
kunnen de gewenste capaciteiten naar aanleiding van een gebeurtenis be-
schikbaar zijn? Voorbeelden: dijkbewakingscapaciteit, afzettingsmateriaal, 
beveiliging, voorlichtingscapaciteit, een mobiel hospitaal, waterzuiverings-
capaciteit, elektriciteit (aggregaten), een verbindingssysteem, F-16’s voor ob-
servatietaken, en dergelijke. 
Door het inzicht in andere (virtuele) warehouses waarin producten zijn op-
genomen die niet tot het eigen verantwoordingsgebied behoren, ontstaat 
inzicht in middelen en capaciteiten, die onder bepaalde condities en de 
daaraan verbonden spelregels aan de eigen middelen kunnen worden toe-
gevoegd om een meer effectieve inzet te verkrijgen. Het eigen virtuele ware-
house, waarin een heel goed overzicht bestaat over de kwaliteit van de eigen 
middelen, moet zodanig beschikbaar zijn dat het kan worden opgenomen in 
naast hogere of belendende virtuele warehouses. Hierdoor zal ook de feite-
lijke coördinatie bij inzet sterk kunnen worden vereenvoudigd. 

Zo zal doorgaans het gereed stellen van de middelen blijvend zijn toebedeeld 
aan de autoriteit of het werkveld waarbij de middelen zijn ingedeeld. Dit 
geldt ook voor procedures en daarbij behorende informatiesystemen. Toch 
kan het voorkomen, dat de noodzaak van een meer centrale regie tijdelijk 
bevoegdheden legt op een hoger niveau, die ingrijpen op deelaspecten van 
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de bevoegdheden van de normaal daartoe aangewezen autoriteit. Op dee-
laspecten verschuiven dan de rollen. Uiteraard moet dan duidelijkheid zijn 
over de mate van autonomie van de spelers. 
De erkenning van de eigen onmacht op deelaspecten of het bewustzijn dat 
niet goed genoeg kan worden gereageerd, zullen autoriteiten er toe moe-
ten brengen om ‘con amore’ in te stemmen met deze tijdelijke aanpassing, 
omdat het nodig is in het belang van de burger wiens veiligheid moet wor-
den gegarandeerd. Hierbij moet worden voorkomen dat men zich – zelfs 
niet speculatief – alsnog op het terrein begeeft van elkaars of hogere verant-
woordelijkheden. 

Warehousemanagement bij Defensie
Warehousemanagement op het gebied van middelen die tot één ministerie 
behoren, kan redelijk eenvoudig worden gerealiseerd. Zo is binnen het mi-
nisterie van Defensie de Commandant der Strijdkrachten (CDS) verantwoor-
delijk voor het operationeel warehousemanagement van de krijgsmacht. 
De marine, de landmacht, de luchtmacht en de marechaussee leggen op de 
schappen van het virtuele warehouse van Defensie net zoveel middelen in 
de vereiste condities voor beschikbaarheid en inzetbaarheid als de operati-
oneel warehousemanager (CDS) heeft aangegeven. Zij zijn dus nergens an-
ders mee belast dan de gereed stelling en de instandhouding. 

In zijn rol als operationeel warehousemanager kan en zal de CDS ook toetsen 
of de aangeleverde middelen op de schappen voldoen aan de vereiste crite-
ria. De beschrijving van het Defensiewarehouse dat is ingericht voor civiel-
militaire samenwerking, is thans opgenomen in een catalogus die digitaal 
beschikbaar is en interactief kan worden benaderd. Hiermee worden de mo-
gelijkheden op het terrein van civiel-militaire samenwerking versterkt. Dit 
laat onverlet dat in feite alle middelen van de krijgsmacht in een warehouse 
moeten zijn opgenomen. Immers ook hiervoor zijn situaties denkbaar dat 
andere partijen daar behoefte aan hebben. 
Toch heeft de operationele warehousemanager (CDS) niet zonder meer de 
inzetbeslissing. Zo zijn er Civiel-Militaire Bestuursafspraken gemaakt tussen 
de ministeries van BZK, VenJ en Defensie over de inzet en de vrijheidsgraden 
van de afzonderlijke spelers. Mochten aan de uit te zenden eenheid van De-
fensie andere modaliteiten moeten worden verbonden, bijvoorbeeld vanuit 
het warehouse van Ontwikkelingssamenwerking, dan is contact nodig met 
de operationeel warehousemanager die daar over gaat. Het is zonder meer 
noodzakelijk dat de warehousemanagers kennis hebben van elkaars ware-
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houses om de meest effectieve combinaties te kunnen maken. Bovendien 
om handig te kunnen inspelen op vraag en aanbod.

Warehouse thinking
We leren hieruit dat het heel goed is om te weten wat er in de diverse ware-
houses ligt. De combinaties zijn onvoorspelbaar, maar moeten wel in door-
gaans korte tijd bij elkaar kunnen worden gebracht. Bijvoorbeeld bij een 
inzet op Schiphol bij een vliegtuigkaping met verantwoordelijkheden van 
de ministeries van IenM, BZK en Defensie. Of bij een uitbraak van infectie-
ziekten (bijvoorbeeld: vogelgriep) waarbij de ministeries van Economische 
Zaken, (EZ), VWS, BZK en wellicht Defensie zijn betrokken. 

Enerzijds moet het virtuele warehousemanagement het mogelijk maken 
snel en effectief over de grenzen van afzonderlijke warehousemanagers de 
combinaties te kunnen aanbrengen en anderzijds ook te zorgen voor een ef-
fectieve inzetbeslissing. Zo kunnen de rollen van de minister van VenJ, BZK 
en Defensie verschuiven van ‘inzetter’ naar ‘gereed steller’. Dit kan evenwel 
geen situatie van zelfontdekking zijn, maar een consequentie van een over 
deze processen (tijdelijk) geplaatste centrale regie. En juist dat vereist dat 
zorgvuldig moet worden gekeken wie welke rol, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden heeft op welk moment en in welke situatie. Het warehouse-
management op nationaal niveau moet ergens worden belegd, evenals de 
inzetbeslissing. Hiertoe kunnen ook opschalingbeslissingen worden ge-
rekend. In het geval van een terroristische aanslag of een grote ramp kan 
het zelfs de voorkeur verdienen om iets bovenmatig op te schalen, omdat 
afschalen zoveel eenvoudiger is dan net te laat en gradueel opschalen, waar-
door bestuurders zich altijd in een nadelige positie plaatsen, omdat dan het 
risico bestaat dat ze achter de feiten aanhollen. 

‘Warehouse thinking’ geldt zowel voor middelen als procedures (en de daar-
mee verbonden informatiesystemen). Het is dus mogelijk dat de middelen 
nog steeds onder de traditionele beschikkingsmacht vallen, terwijl een aan-
tal procedures al is overgegaan naar het orgaan dat verantwoordelijk is voor 
de afstemming. Uiteraard kan dit weer leiden tot rolwisselingen met de eis 
van rolvastheid in die rol. Zo kan de minister van VenJ de rol van uitvoer-
der hebben en deze zien overgaan naar de rol van adviseur, maar dit kan 
eenvoudig ook plaatsvinden op het niveau van de regionale directeur Pu-
blieke Gezondheid bij een onbekende uitbraak van een infectieziekte in een 
gemeente. 
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In het nationaal (virtueel) veiligheidswarehouse moet dus plaats zijn voor 
een altijd aanwezig warehousemanagement zonder dat dit voortdurend 
operationeel behoeft te zijn. Wel moet er een (staf)orgaan zijn dat integraal 
inzicht heeft in alle warehouses en dat op de hoogte is van daarin optreden-
de afwijkingen of over een niet-beschikbaarheid door een eerdere inzet. Het 
ligt voor de hand om de autoriteit die uiteindelijk kan of moet worden belast 
met de nationale regie te laten beschikken over dit staforgaan. De uitbouw 
van het huidige Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) biedt 
daarvoor zeker perspectieven, zij het dat dan ook de operationele leiding op 
dat niveau moet kunnen worden afgedekt. Klip en klaar moet zijn wie wan-
neer de doorzettingsmacht heeft en wie de beschikkingsmacht heeft over 
de middelen en procedures. Maar ook moet zo snel mogelijk weer tot de nor-
male situatie kunnen worden teruggekeerd als dat kan. 

Het nationale Alerteringssysteem Terrorismebestrijding kan bij ware-
house-management een belangrijke rol spelen. Indien de gradaties van 
de alertering ook bepalend zijn voor de kwaliteiten in de warehouses kan 
slagvaardiger worden gereageerd. Immers de eisen aan de middelen in aard, 
kwaliteit en kwantiteit kunnen hierdoor worden aangepast. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de reactietijden van inzet. 

Zonder het huis van Thorbecke aan te tasten kan met warehousemanagent 
dat gebruik maakt van op elkaar aansluitende en deels overlappende vir-
tuele warehouses worden bereikt, dat beter dan in het verleden, vooral op 
gemeentelijk en regionaal niveau kan worden vastgesteld wat nodig is, wat 
ontbreekt, wat niet goed in eigen beheer kan en hoe moet worden gerea-
geerd als de beschikkingsmacht en doorzettingsmacht over bepaalde mid-
delen op andere niveaus worden ondergebracht. 

Uiteraard vereist dit heldere afspraken over condities, waarbij het nationaal 
alerteringssysteem een ondersteunende rol vervult. Aanvullende instru-
menten blijven nodig om rolwisselingen als gevolg van een zich ontwikke-
lende situatie te kunnen identificeren en daar naar te handelen. 
Bij dit alles blijft het van belang een onderscheid te maken tussen het zo 
goed mogelijk benutten van de militaire capaciteiten bij de ondersteuning 
van routinetaken van politie, brandweer en GHOR. Maar ook bij de onder-
steuning bij grote rampen en met name bij regiogrensoverschrijdende ram-
pen en bij crisisbeheersing. Vooral in die situaties waarbij nationale regie 
vereist is. Voor Defensie betekent dit dat zowel vraag- als aanbodgericht 
moet kunnen worden gereageerd. 
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Een voorbeeld ter versterking van de routinetaken: de politie roept steeds 
vaker de hulp in van Defensie bij de opsporing. De krijgsmacht heeft daar-
voor geavanceerde middelen, kennis en ervaring in huis. Of het nu gaat 
om vermiste personen, wietplantages of wapens. Militairen kijken anders 
naar een probleem, waardoor ze met andere oplossingen komen. Bij ram-
penbestrijding kan het gaan om gehele eenheden voor beveiligings- en be-
wakingstaken, logistieke functies, de versterking van specifieke middelen, 
bijvoorbeeld verbindingssystemen. Bij crises dient naast dat alles ook te 
worden gedacht aan het versterken met stafcapaciteit. 

Een dergelijk systeem kan niet bestaan zonder deugdelijke informatievoor-
ziening. Hiertoe moet het mogelijk zijn veel bestaande informatiesystemen 
te koppelen. Deze koppelingen zijn onderhevig aan de over deze systemen 
te voeren regie, die anders kan zijn dan de traditionele koppelingen binnen 
een werkveld. 

Awareness en netcentrisch werken 
Naast de kennis over de (mogelijk) beschikbare middelen met behulp 
van warehousemanagement is er meer nodig. Zo heeft de behoefte aan een 
betere informatievoorziening in de crisisorganisatie tijdens een incident, 
ramp of crisis geleid tot de implementatie van een netcentrische werkwijze. 
Met een netcentrische werkwijze die aansluit op de bestaande organisatie 
en processen wordt beoogd om vooral tijdens een ramp of crisis een voor ie-
dereen toegankelijk, actueel beeld van de (dreigende) calamiteit en de stand 
van zaken van de bestrijding te presenteren. 

De implementatie van deze werkwijze richt zich op het delen van informa-
tie. Deze werkwijze maakt het mogelijk om binnen de hoofdstructuur van 
de crisisorganisatie bij opschalingsituaties snel te komen tot een eenduidig 
en over de verschillende lagen gedeeld totaalbeeld van de situatie. Dit in 
tegenstelling tot de traditionele manier van werken, het hiërarchische wer-
ken. Daarbij wordt de informatie van beneden naar boven steeds bewerkt, 
gefilterd en doorgegeven. Zo gaat veel kostbare tijd verloren en komen be-
sluiten vaak tot stand op basis van achterhaalde informatie.
Het gedeelde totaalbeeld dient als basis voor de te nemen besluiten en de 
in te zetten acties. Dit leidt dan weer tot betere oordeelsvorming en uitein-
delijk tot betere besluiten; besluiten die ook weer sneller gedeeld kunnen 
worden in de organisatie.
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In de veiligheidsregio’s heeft dit zijn beslag gekregen met de invoering van 
het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). Het LCMS wordt dooront-
wikkeld. De calamiteitenorganisaties van het ministerie van IenM en ook de 
waterschappen alsmede de zorgsector introduceren thans het netcentrisch 
werken, waarbij ook de aansluiting op het LCMS aan de orde is. Defensie 
kent al geruime tijd haar eigen netcentrische systemen. 

 De essentie van netcentrisch werken
  
  De essentie van netcentrisch werken is dat verschillende partijen samenwerken op ba-

sis van een actueel gedeeld totaalbeeld.

 n   in de eerste plaats maakt dit totaalbeeld een versnelling van het proces van Beeld-
vorming, oordeelsvorming en Besluitvorming (het BoB-proces) mogelijk.

    Deze versnelling wordt vooral veroorzaakt door het feit dat beeldvorming minder 
tijd kost.

 n   Daarnaast levert netcentrisch werken een rijker beeld van de situatie en van het be-
strijdingsproces. Door informatie-elementen afkomstig uit verschillende delen van 
de organisatie (en daarbuiten) proactief te delen, komen discrepanties, tegenstrij-
digheden, ambiguïteiten en onzekerheden in zowel de situatie als de bestrijding 
sneller aan het licht.

 n   Dit rijkere beeld stelt de organisatie in staat om beter te anticiperen op een zich 
ontwikkelende situatie.

 n   Uiteindelijk leidt dit door de hele organisatie tot beter onderbouwde en beter op 
elkaar afgestemde besluiten.

  Voor een goede netcentrische samenwerking moet aan twee basisvoorwaarden zijn 
voldaan.

 n   in de eerste plaats moeten de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de 
samenwerkende partijen helder zijn. Het is immers van belang dat de verant-
woordelijkheden van de verschillende spelers over en weer gerespecteerd worden; 
expertise moet blijven liggen waar het thuishoort. Gegevens moeten worden uit-
gewisseld in een taal die door beide partijen worden begrepen.

 n    in de tweede plaats moeten de informatiemanagementprocessen van de samen-
werkende partijen goed op elkaar aansluiten. Toegang tot elkaars informatie is niet 
los verkrijgbaar. Het moet duidelijk zijn hoe de regie over het totaalbeeld en over 
de verschillende deelbeelden is belegd en wie aanspreekbaar is op de kwaliteit en 
de actualiteit van informatie.
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Volgens het principe van netcentrisch werken is alle informatie beschikbaar 
voor alle betrokkenen. Dat wil niet zeggen dat iedereen alle informatie aan 
iedereen toestuurt; de essentie van netcentrisch werken is juist dat de af-
nemer zelf bepaalt welke informatie hij nodig heeft voor de invulling van 
zijn rol en taak, en die uit de beschikbare beelden haalt. Om de betrokkenen 
te ondersteunen bij hun werk, biedt het totaalbeeld het algemene overzicht 
van de informatie die essentieel is.

Het huidige geautomatiseerde systeem in de veiligheidsregio’s en daaraan 
te koppelen systemen uit de waterwereld en Defensie bieden op hoofdlijnen 
de volgende functionaliteiten:

n  Een actueel multidisciplinair totaalbeeld (tekst en grafisch plot) met lo-
pend journaal 

n  Het uitzetten en monitoren van acties
n  Berichtuitwisseling tussen individuen en teams
n  Iedereen beschikt gegarandeerd over hetzelfde actuele beeld
n  Inzicht in wie online is
n  Zoekfuncties vergelijkbaar met Google
n  Preparatieve informatie zoals rampenbestrijdings- en overige operatie-

plannen

De koppeling met aanwezige of nog in te richten warehouse-informatie-
systemen ligt voor de hand. De catalogus van Defensie is daar een goed 
voorbeeld van. De kracht van netcentrische systemen is dat deze ook het 
‘iedere dag totaalbeeld’ kunnen laten zien. Of het nu gaat over de terroristi-
sche dreiging, de actuele situatie op het gebied van waterveiligheid, water-
kwaliteit en waterkwantiteit (waterbeheerders), de operationele inzet van 
Defensie, de algemene veiligheidssituatie nationaal en op regionaal niveau 
of over de monitoring van ingezette of oefenende eenheden. Kortom een ca-
pability based planning op basis van actualiteit en voorbereide inzet is op 
ieder gewenst moment mogelijk. 

Een koppeling van operationele informatiesystemen tussen met name de 
operationele informatiesystemen van de nationale politie en de operatione-
le staf van de CDS is daarbij essentieel. Dit hoeft niet te betekenen dat deze 
permanent zijn gekoppeld, maar wel situationeel bepaald door een gemeen-
schappelijke inzet van middelen. Dit is vooral van belang omdat dan ook de 
actuele situatie kan worden meegewogen. Bijvoorbeeld de plaats van oefe-
nende eenheden en een snelle analyse hoe en op welke wijze deze kunnen 
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worden betrokken bij de actuele veiligheidsvragen. Dit alles om onnodig  
tijdverlies te voorkomen. 

Opleiding, training en oefening 
Het kabinet heeft opleiden, trainen, oefenen, testen, evalueren en het leren 
van lessen (OTOTEL) bestempeld als essentiële instrumenten om de kwali-
teit van de nationale crisisorganisatie op peil te houden en waar nodig te 
vergroten. Als op één gebied snel vorderingen kunnen worden gemaakt dan 
is het op het terrein van de civiel-militaire samenwerking. Hierbij gaat het 
niet om eenrichtingsverkeer, maar om een samenspel. Zonder twijfel is het 
noodzakelijk de militairen te laten leren van politie, brandweer en overige 
hulpdiensten. Een politievoorbeeld is de uitvoering van crowdmanagement. 
Ook zal duidelijk moeten worden hoe militairen ingezet ter ondersteuning 
van de politie kunnen voldoen aan het beroepsprofiel assistent politieme-
dewerker. 

Maar er is meer. Een vergelijk van de karakteristieken van politie, brandweer 
en hulpdiensten en Defensie geeft aan dat de eerste groep ongeveer 90% 
van de tijd daadwerkelijk bezig is met de uitvoering van haar operationele 
(routine)taken en de krijgsmacht begrijpelijkerwijs maar zo’n 10%. Dat heeft 
als gevolg dat de krijgsmacht de resterende tijd gebruikt om zich maximaal 
voor te bereiden op een daadwerkelijke inzet tegen de achtergrond van een 
maximale effectiviteit en zo gering mogelijke verliezen. Dit heeft geleid tot 
een groot oefen- en trainingsvermogen, waarbij de te verwachten realisti-
sche situaties maatgevend zijn. Hierbij wordt geoefend voor een optreden 
onder ieder te verwachten geweldsspectrum. Deze voortdurende training 
maakt dat militairen voorbereid zijn om in iedere situatie volgens een vast 
stramien van beoordeling van de toestand en de daaruit volgende analyse 
zo snel mogelijk te komen tot handelingsperspectieven, die omgezet kun-
nen worden in uit te voeren opdrachten. 

Bij dit alles wordt veelvuldig gebruik gemaakt van computer assisted exerci-
ses en war gaming. Maar ook de gevolgen van het eigen handelen te kunnen 
toetsen en verbeteringen te kunnen aanbrengen. Uiteraard worden in deze 
systematiek voortdurend de lessons learned verwerkt vanuit de daadwerke-
lijke operationele inzet. 

Een ander belangrijk aspect is dat militairen worden getraind om tijdens 
de ‘current operations’ na te denken over de te verwachten vervolgsituatie. 
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Dit gebeurt meestal in de vorm van een planningscapactiteit, die los van de 
‘current operatie’ nadenkt over alles wat er kan en moet gebeuren als ge-
volg van de mogelijk te verwachten uitkomsten van de current operation. 
De ervaring leert dat vooral in de huidige rampen of crisisoefeningen dit 
aspect veelal onderbelicht blijft. Nazorgaspecten en noodzakelijk te treffen 
vervolgmaatregelen krijgen doorgaans weinig aandacht. 

Bovendien hebben de missies van de afgelopen jaren de militairen zeer be-
wust gemaakt van andere spelers op het gevechtsveld (NGO’s, politie, diplo-
maten, et cetera) Terecht is daarop ingespeeld en wordt veel tijd gestopt in 
de comprehensive approach om al deze spelers beter te leren kennen, elkaar 
te verstaan en ook begrip aan te brengen voor de noodzaak van het handha-
ven van de veiligheid en de daaraan verbonden consequenties. 

Door dit alles is na het vervagen van de grenzen tussen de interne en externe 
veiligheid ook een steeds betere voedingsbodem ontstaan voor de samen-
werking met civiele autoriteiten. Terecht kan worden vastgesteld, dat er op 
dit gebied veel vorderingen zijn gemaakt. Het ligt dus voor de hand om de 
specifieke capaciteiten van de krijgsmacht veel meer dan nu het geval is te 
benutten bij de voorbereiding van politie, brandweer, overige hulpdiensten 
en andere partijen op grotere rampen en crisis, die de routine-inzet te bo-
ven gaan. Hier ligt niet alleen een kans voor een intensievere samenwerking 
van (opleidings)instituten, zoals de Politieacademie, de Defensieacademie, 
Instituut voor Fysieke Veiligheid (IVF) en de Nationale Academie voor Crisis-
beheersing (NAC), maar ook voor een meer gezamenlijke voorbereiding en 
uitvoering van grote oefeningen en voor het ontwikkelen van slagvaardige 
routines en daaraan te koppelen procedures. 

Nu is bekendheid van de Defensieorganisatie en haar mogelijkheden voor 
civiele partners (onder andere gemeenten, veiligheidsregio’s, brandweer, 
politie en overige hulpdiensten) van groot belang. Deze is doorgaans nog ge-
ring, alhoewel daar verbetering in komt, zeker door de structurele liaisons in 
de veiligheidsregio’s (Officier Veiligheidsregio – OVR en Officier beleidsteam 
Veiligheidsregio – OBT). Als er daadwerkelijk sprake is van een crisis of ramp 
is er nu al wel samenwerking en weet men elkaar lokaal en regionaal wel te 
vinden. Dit krijgt steeds meer haar beslag in de ondersteuning van routine-
taken van politie en brandweer met specifieke militaire middelen. 

In de koude fase (de voorbereiding op rampen en crisis) kan nog veel wor-
den bereikt. Kennis en kunde van Defensie (zoals scenario’s ontwikkelen, 
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oefeningen, instructie van plantechnieken, stafprocedures onder druk, in-
formatiemanagement, computersimulaties, uitwisseling van instructeurs, 
delen van ervaringen, et cetera) kunnen van grote betekenis zijn. Maar dan 
moet ook de nodige koudwatervrees worden overwonnen. Het gaan immers 
niet om de dominantie, maar om het elkaar actief helpen en steunen. Daar-
naast kan en moet Defensie actief van civiele partners willen leren. Voor-
waarde is dan wel elkaar beter kennen en begrijpen. Ook binnen Defensie 
zal met name op strategisch niveau een inhaalslag nodig zijn om kennis te 
vergaren van civiele crisisbeheersingsstructuren en de daarbij te hanteren 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden en processen. Het optreden in ge-
zamenlijke netwerken kan daarbij helpen. 

Een belangrijk winstpunt kan worden behaald door deze aspecten vooral te 
koppelen aan de oefenverplichtingen van zowel de Regionale Militaire Com-
mando’s (RMC) binnen de brigades, als die van de veiligheidsregio’s. De RMC 
is verplicht ieder jaar een grote oefening te houden en de veiligheidsregio’s 
moeten iedere twee jaar oefenen met het rijksniveau. Combinaties liggen 
dan voor de hand.
Daarbij is het belangrijk aan te sluiten op de drie scenario’s die door het  
Veiligheidsberaad en het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn gekozen 
als gezamenlijke doelstellingen in het kader van het project ‘Strategische 
agenda’: 
n  Grootschalige overstroming en evacuaties;
n  Maatschappelijk ontwrichting (bijvoorbeeld door de uitval van de vi-

tale infrastructuur); continuïteit van de samenleving;
n  Nucleaire veiligheid, versterking risico en crisisbeheersing bij stralings-

incidenten. 

Maar ook twee van de aanvullend door het Veiligheidsberaad geformuleer-
de doelstellingen bieden hiervoor een goede basis:
n  Kwaliteit en vergelijkbaarheid; 
n  Versterking van de samenwerking tussen de veiligheidsregio’s en Defen-

sie. 

Voor kwaliteit een vergelijkbaarheid wordt een meerjarenprogramma opge-
steld aan de hand van acht resultaatsgebieden: netwerk, structuur, kennis, 
mensen, middelen, informatie, communicatie en kwaliteitsborging. Dit zijn 
alle goede kapstokken om ook de samenwerking met Defensie te versterken. 
Het opzetten van virtuele warehouses, het uitbouwen van gezamenlijke 
netwerken, het koppelen van informatiesystemen, het routinematig zoeken 
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van win-win situaties en het gezamenlijk opleiden, oefenen en trainen zijn 
hierbij belangrijke hulpmiddelen. 

Zo geeft het Veiligheidsberaad het volgende aan voor de versterking van de 
samenwerking van de veiligheidsregio’s en Defensie binnen de al bestaande 
VCMS:

Het doel van het project ‘Versterking samenwerking veiligheidsregio’s en De-
fensie’ is dat veiligheidsregio’s en Defensie meer gebruik maken van elkaars 
sterktes. Dit wordt vormgegeven door het uitwerken van een protocol waar-
in beschreven staat hoe Defensie veiligheidsregio’s ondersteunt in zowel de 
koude als de warme fase. Dit protocol wordt opgesteld door drie scenario’s te 
analyseren: Water en Evacuatie, Continuïteit van de samenleving, Versterking 
risico- en crisisbeheersing bij stralingsincidenten. Daarmee vormt dit project 
een verbindende schakel voor de gezamenlijke doelstellingsprojecten van 
het ministerie van VenJ en het Veiligheidsberaad. Aan het protocol kunnen 
de activiteiten die nu plaatsvinden in het traject tussen de beide ministeries, 
worden aangehaakt.

In dat verband is het verheugend dat binnen Defensie plannen worden ont-
wikkeld om in alle opleidingen de derde hoofdtaak meer te integreren.

The way ahead
Wat tot op heden is bereikt op het gebied van civiel-militaire samenwerking 
moet worden geborgd en uitgebouwd en vooral in de praktijk worden toe-
gepast. Daarbij is de huidige catalogus een goed voorbeeld van het eerder 
beschreven warehousesysteem. Toch beperkt deze zich vooral tot de onder-
steuning van de routinetaken van de veiligheidspartners. 

In dat verband is het van belang dat naast het toepassen van de lessons lear-
ned van de inmiddels verleende steunverlening vanuit Defensie ook structu-
reel de samenwerkingsmogelijkheden worden verbeterd. Zo is het inrichten 
van een virtueel warehouse van politie, brandweer en overige hulpdiensten 
een goed hulpmiddel om sneller de meest efficiënte combinaties te maken 
voor een geoptimaliseerde inzet bij samenwerking. Immers, dit bevordert 
naast het reageren en anticiperen op gestelde ondersteuningsvragen ook de 
mogelijkheid van Defensie om na informatie over een incident of ramp aan-
bod gericht te kunnen reageren. 

5.8
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Om de routinereacties te verbeteren zijn inmiddels twee belangrijke verbe-
teringen aangebracht: 
 

n  Defensie heeft medio 2014 de Defensie Natuurbrand Ondersteuning Mo-
dule (DNOM) officieel ter beschikking gesteld. Gestructureerde inzet van 
(zwaar) materieel en logistieke ondersteuning in de DNOM betekenen 
een aanzienlijke uitbreiding van de mogelijkheden en het voortzettings-
vermogen van de brandweer bij de bestrijding van natuurbranden. In 
aansluiting op de DNOM is ook de inzet van blushelikopters bij natuur-
brandbestrijding versterkt en geformaliseerd.

n  Ook in 2014 is het Nationaal Trainingscentrum Chemisch, Biologisch, Ra-
diologisch en Nucleair (NTC CBRN) geopend. Dit centrum is een ’shared 
service center‘ op het terrein van CBRN dat multidisciplinair is ingericht, 
zodat alle relevante partners hier permanent kunnen samenwerken. Met 
de opening van het NTC CBRN is een traject dat enige jaren geleden werd 
ingezet in het kader van de ICMS succesvol afgerond.

Maar vooral in crisissituaties kan Defensie haar meerwaarde zichtbaar ma-
ken. Dit kan door inzet van hoogwaardig personeel en materieel, maar ook 
research en development, leiderschapskwaliteiten, netcentrische crisisbe-
sluitvorming, opsporingstaken, ervaring met buitenlandse crisissituaties, 
het voorbereiden van multidisciplinaire oefeningen en het beschikbaar stel-
len van kenniscentra en oefenterreinen.
Een belangrijk punt hierbij is inzicht in de (crisis)capaciteiten van de vitale 
infrastructuur. Immers, hoe sneller gegevens kunnen worden uitgewisseld 
tussen de bij een (groot) incident, ramp of crisis direct betrokken stakehol-
ders hoe beter de reacties. 

Dit laatste staat of valt met de mogelijkheid om informatiesystemen snel 
te koppelen of gebruik te kunnen maken van de vereiste gegevens. Zo is er 
nu al de mogelijkheid om in de operations room (ops-room) van de Directie 
Operaties van de CDS dit met het politie-informatiesysteem te doen, waar-
bij een liaison van de politie in de ops-room aanwezig is. Uiteraard zijn er 
diverse beperkingen voortkomend uit specifieke veiligheidseisen, bescher-
ming persoonsgegevens, classificatie en compartimentering, waardoor de 
systemen niet rechtstreeks gekoppeld kunnen worden. Uitwisseling van 
informatie kan plaatsvinden. Functionarissen kunnen onder bepaalde voor-
waarden toegang tot elkaars systemen krijgen. De moderne mogelijkheden 
binnen ICT maken het ook mogelijk om samen te werken, zoals bijvoorbeeld 
door het werken met een omgeving in SharePoint.
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Hiermee is wel een koppeling aangebracht met de door de nationale po-
litie ingerichte Nationale Staf Grootschalig Bijzonder Optreden. Uiteraard 
moet worden nagegaan of dit toereikend is of dat er meer koppelingen moe-
ten komen of moeten worden uitgebouwd. 

Defensie heeft toegang tot LCMS. De toegang wordt voorzien bij de Direc-
tie Operaties van de CDS en bij de operationele commando’s van de krijgs-
machtdelen, als ook bij de Regionaal Militaire Commando’s van de brigades 
met de OVRn. Een aansprekend voorbeeld van het nut van zo’n koppeling 
is het delen van informatie bij natuurbranden in een regio. Uiteraard zal op 
termijn de te ontwikkelen virtuele warehouse informatie ook gekoppeld 
moeten kunnen worden over dit systeem. 

De vraag is of de oprichting van de Landelijke Operationele Staf, waartoe op 
basis van de aanbevelingen van de Taskforce Management Overstromingen 
in 2009 is besloten, effectief kan worden gerealiseerd uit de Nationale Staf 
Grootschalig Bijzonder Optreden in combinatie met Defensie en het LOCC. 
Deze staf kan operationeel worden gesteld bij een crisis, waarbij nationale 
regie noodzakelijk is (meerdere regio’s betrokken en de kans op maatschap-
pelijke ontwrichting) ter ondersteuning van de nationale autoriteit die met 
de aansturing van de vermindering of het teniet doen van de gevolgen van 
de crisis wordt belast. Ook is het van belang dat deze staf ondersteunend kan 
werken indien de aansturing van de crisis decentraal is belegd. Immers, deze 
staf beschikt over het inzicht in het snel samenstellen van een effectieve on-
dersteuning voor de ingezette politie, brandweer en overige hulpdiensten.

Een tweede taak die bij deze staf kan worden belegd is het optreden als plan-
ningsstaf om na te denken over de situatie na de crisis en de daaraan te ver-
binden maatregelen en in te zetten middelen. 
Het medio 2015 door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Vei-
ligheid genomen besluit deze staf op te heffen onder de kennelijke aanname 
dat een coördinatie op het niveau van meerdere betrokken regio’s toereikend 
is, is strijdig met een situatie waarbij sprake kan zijn of is van een nationale 
ontwrichting met de noodzaak van een nationale aansturing. 

Naast de contacten op nationaal niveau op het gebied van informatie-uitwis-
seling en het geven van gerichte operationele adviezen moet er natuurlijk 
ook nog veel gebeuren op het gebied van het overwinnen van de ‘koud- 
watervrees’ bij de samenwerking met Defensie onder civiel gezag. Dit speelt 
zich vooral af op regio- en regio-overschrijdend niveau. Het gaat daarbij 
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vooral om het actief netwerken van professionals, het elkaar leren kennen, 
elkaars capaciteiten kennen en weten hoe daar met de eigen capaciteiten 
op kan worden aangesloten. Maar vooral ook samen opleiden, trainen en 
oefenen. Gegeven de karakteristieken van Defensie en de daarbinnen aan-
wezige opleidings- en trainingsfaciliteiten moeten actief mogelijkheden 
worden gezocht en benut om samen op te trekken en van elkaar te leren.  
Gelijkwaardigheid is daarbij een voorwaarde. Hierbij kunnen ook de  
bestaande opleidingsinstituten als de NAC, de Politieacademie, de Defensie-
academie en het IFV een grote rol spelen. Onderwerpen als crowdmanage-
ment, evacuatie en bijdragen aan de sociale veiligheid (door onder andere 
bewaken en beveiligen), fysieke afzetting en verkeerscirculatie (bijvoor-
beeld bij evacuaties) dienen zich dan al snel aan om samen aan te pakken. 
Vooral de NAC kan hierbij belangrijk zijn omdat zij haar doelgroepen heeft 
uitgebreid met de veiligheidsregio’s, partners in de vitale infrastructuur en 
internationale partners die van belang zijn om een crisis te kunnen beheer-
sen.
Wanneer ook de veiligheidsregio’s zich meer op crisisbeheersing gaan rich-
ten, dan ligt het voor de hand dat Defensie sterker bij de besluitvorming 
wordt betrokken. Dan pas zal Defensie actief kunnen participeren in visie- 
en beleidsontwikkeling. Dit houdt wel in dat het Openbaar Bestuur en het 
Veiligheidsberaad Defensie ’op strategisch niveau‘ meer moeten betrekken. 
Het is daarbij de vraag of de huidige constructie van agendalid in de vei-
ligheidsdirecties wel toereikend is om tijdens een crisis slagvaardig te kun-
nen reageren. Bij betrokkenheid van Defensie bij het verminderen of teniet 
doen van de gevolgen van een crisis is een permanente aanwezigheid op dit 
niveau vereist. Bovendien zal de wederzijdse erkenning en waardering hier-
door toenemen en de effectiviteit van de samenwerking bevorderen. 

Ook het Veiligheidsberaad, de koepelorganisaties van politie, de brandweer, 
GHOR, de Unie van Waterschappen, civiele kenniscentra en vitale infrastruc-
tuur zullen hun contacten met Defensie moeten intensiveren, zeker wan-
neer meer inhoud wordt gegeven aan warehousemanagement. Een actief 
relatiebeheer en de borging van wederzijdse kennis en kennissen is nood-
zakelijk. Onbekend maakt onbemind. Het kijken in elkaars keuken (onder 
andere door detachering van sleutelfunctionarissen) kan hieraan bijdragen. 

Reeds eerder werd aangeven dat het samen oefenen, in zowel de oefen- 
cycli van de regio’s als van Defensie, een grote bijdrage kan leveren. Immers  
‘weten’ moet worden omgezet in ‘kunnen’ en wel in de context van samen- 
werken. Defensie is gespecialiseerd in het voorbereiden van multidisci- 
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plinaire oefeningen en het beschikbaar stellen van kenniscentra en oefen-
terreinen, maar heeft de laatste jaren ook veel geïnvesteerd in een compre-
hensive approach, waarbij zeer uiteenlopende partners op het gevechtsveld 
zijn betrokken. Steeds weer gaat het daarbij om het duidelijk maken van de 
eigen eigenheid, maar meer nog om na te gaan hoe de partijen elkaar kun-
nen versterken bij de uitvoering van gemeenschappelijke doelen. Op die 
manier kan Defensie een belangrijke rol spelen als facilitator en speler op 
het terrein van de nationale veiligheid. 

Het kunnen opereren onder civiel gezag is één, maar het daarbij kunnen in-
brengen van een volledig palet aan ondersteuningsmogelijkheden is twee. 
Dit komt zeker tot haar recht als Defensie daarbij actief en op niveau wordt 
betrokken in de operationele besluitvorming.
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	 	 Noten  |  Ruurd Reitsma
(1)     Eindrapport Verkenningen, Houvast voor de krijgsmacht van de toe-

komst (ministerie van Defensie, 2010)
(2)   Opvallend is dat in deze formulering crisisbeheersing ontbreekt.  

Immers de krijgsmacht is bijzonder toegerust om juist op dit gebied de 
civiele autoriteiten te steunen.

(3)   Tekst mede afgeleid van publicaties op crisisplein.nl
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Crisis, morele dilemma’s en integriteit

	 	 door	Paul	Nieuwenburg

Wat maakt een crisis tot een crisis? Wat zijn, met andere woorden, de essenti-
ele bestanddelen van een crisis? Deze vraag kan hier niet in zijn volledigheid 
beantwoord worden. Maar wél kan gewezen worden op een dimensie van 
crises die in de relevante literatuur schromelijk onderschat wordt: de morele 
dimensie. De beslissingen en handelingen die voorvloeien uit de druk in een 
crisissituatie hebben vaak serieuze consequenties voor individuen en groe-
pen – en niet in de laatste plaats voor de beslissers zélf. Dit behoeft, denk ik, 
nauwelijks betoog. Het is misschien zó evident dat men het niet eens meer 
waarneemt, als een bril die men niet ziet omdat de bril de voorwaarde is 
voor het zien zelf. Het is daarom belangrijk de bril af te zetten om eens rustig 
te kunnen bekijken waarom we zien wat we zien.

Dit hoofdstuk zal een aantal morele aspecten van besluitvorming in crises 
nader onder de loep nemen. We zullen daarbij vooral ingaan op de morele 
dilemma’s waarvoor leiders in publieke organisaties zich soms gesteld zien. 
Veel van die dilemma’s hebben een structuur die kenmerkend is voor be-
sluitvorming in publieke organisaties in liberaal-democratische samen-
levingen. Anders dan in samenlevingen met een niet-liberale cultuur zijn 
deze bestuurders namelijk gedwongen de grondrechten van individuen te 
respecteren, maar moeten zij anderzijds het algemeen belang dienen. Beslis-
situaties waarin deze twee waarden op elkaar botsen zijn – zo zullen we zien 
– onoplosbaar, en wel om logische redenen. Dat wil zeggen dat de logische 
structuur van de situatie een rationele, bevredigende oplossing van het pro-
bleem onmogelijk maakt.

Het is van groot belang deze structuur bloot te leggen, al was het alleen maar 
om het onvermijdelijke karakter ervan duidelijk te maken. Die onvermijde-
lijkheid lijkt slecht nieuws te zijn voor al diegenen die in publieke organisa-
ties werken en die te maken kunnen krijgen met maatschappelijke crises. 
Immers, als dergelijke dilemma’s een logische consequentie zijn van een die-
per liggende waardenstructuur, dan zou je kunnen zeggen dat het werken in 
een dergelijke context van begin af aan een ‘mission impossible’ is. Maar je 
zou het ook anders kunnen zien: als dergelijke dilemma’s als het ware ‘inge-
bakken’ zijn in de waardenstructuur van een bepaalde maatschappij en haar 

6
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politiek-bestuurlijke instituties, dan is het niet per se de schuld van de indi-
viduele functionaris dat hij in dergelijke situaties terechtkomt. Het maken 
van tragische keuzes is een integraal onderdeel van leiderschap.

In dit hoofdstuk zal een specifiek type moreel dilemma worden behandeld. 
In de literatuur staat dit dilemma ook wel bekend als ‘het probleem van de 
vuile handen’. Dit dilemma wordt hier niet gezien als een onfortuinlijk in-
cident waar een bestuurder (of een politicus) tegen aan kan lopen, maar als 
een logisch gevolg van de heterogene waardenstructuur van de democrati-
sche rechtsstaat. Dit dilemma speelt vooral op in crisissituaties waarin snel 
en onder hoge druk besluiten moeten worden genomen. De reden hiervoor 
is dat het waarborgen van de veiligheid van grote groepen burgers vaak ge-
paard gaat met de schending van de rechten van een kleine minderheid of 
soms zelfs van een individu. Om redenen die uiteengezet zullen worden, is 
het van groot belang de specifieke aard van dergelijke dilemma’s te door-
gronden. Na een korte uiteenzetting over morele dilemma’s in het algemeen 
zal ik aan de hand van een tekstboekvoorbeeld de logische structuur van het 
dilemma van de vuile handen uiteenzetten. Gaandeweg zal duidelijk wor-
den dat de twee hoorns van het dilemma logisch onverenigbaar zijn. Ver-
volgens zal ingegaan worden op enige implicaties voor de integriteit van 
besluitvormers en voor publieke verantwoordingsprocessen.

Morele dilemma’s
Laten we beginnen met wat conceptueel werk. Dit is nodig omdat de be-
tekenis van de centrale termen van mijn betoog vaak verwatert in ons al-
ledaagse taalgebruik. Zo wordt het woord ‘dilemma’ vaak gebruikt voor iets 
wat men eerder een moeilijk probleem zou kunnen noemen, alsof er slechts 
een gradueel verschil is tussen een dilemma en een probleem. Dat zou ik 
willen bestrijden. Ik zou de technische betekenis van de termen ‘probleem’ 
en ‘dilemma’ willen hanteren om de analyse zo scherp mogelijk te krijgen.

Het wezenlijke verschil tussen een dilemma en een probleem ligt hierin dat 
een probleem in beginsel rationeel oplosbaar is, terwijl er voor een dilemma 
geen enkele rationele oplossing beschikbaar is. Ik zal toelichten wat ik in dit 
verband bedoel met ‘rationeel’. Je zou kunnen zeggen dat deze term twee be-
tekenissen heeft, een beschrijvende of feitelijke en een normatieve of waar-
derende. Volgens de beschrijvende betekenis van ‘rationeel’ is een beslissing 
of een keuze rationeel wanneer er een proces van discursief nadenken aan 
voorafgaat. De beslissing was een rationele, want er was uitgebreid over 

6.1
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nagedacht en overlegd, alle opties waren tegen elkaar afgewogen en alle 
mogelijke consequenties in de beschouwing betrokken. Dit is een feitelijke 
hantering van de term ‘rationeel’: zij verwijst naar de feitelijke omstandig-
heid dat er inderdaad nagedacht is alvorens de beslissing te nemen. Zij zegt 
niets over de kwaliteit van de overwegingen die in dat proces een rol speel-
den.

In de normatieve betekenis van ‘rationeel’ staat de kwaliteit van de beslis-
sing centraal: waren de overwegingen de juiste? Waren ze consistent? In 
deze betekenis hoeft het niet zo te zijn dat er daadwerkelijk een proces van 
afwegen en nadenken aan de beslissing voorafgaat: die kunnen in proce-
dures, maar ook in gewoontes verankerd zijn. Zo is het heel rationeel om te 
stoppen voor een rood stoplicht, zonder dat men daarover na hoeft te den-
ken. Dit lijkt verdacht veel op het zoeken van spijkers op laag water. Maar 
we moeten niet vergeten dat we in het type beslissituatie dat een crisis is, te 
maken hebben met atypische situaties waarin de normale procedures sta-
ken of niet toegepast kunnen worden. In een crisissituatie wordt vaak onder 
hoge druk het uiterste gevraagd van ons denkvermogen. En toch zullen we 
door de structuur van de situatie geen rationele uitweg kunnen vinden. Met 
andere woorden, ook al voldoet ons denken aan alle rationele normen, de 
structuur van de puzzel zorgt ervoor dat we nooit en te nimmer een oplos-
sing zullen kunnen vinden. 

We zeggen dan ook wel dat een dilemma een situatie is met twee (di-) alter-
natieve waarden waartussen de keuze (-lemma) rationeel onderbepaald is. 
‘Rationeel onderbepaald’ wil zeggen dat de keuze voor één van de alterna-
tieven nooit helemaal op rationele gronden kan worden bepaald. Dit bete-
kent dat welk alternatief men ook kiest, de claim van het alternatief altijd 
blijft bestaan. Dit ligt niet aan de kiezer maar aan de aard van de situatie. 
Iedereen die de waarde van beide alternatieven adequaat kan inschatten, 
zal dus blijven zitten met een onbevredigende oplossing. De onderbepaald-
heid van de keuze is dus objectief: zij ligt in de aard der zaak besloten.

Zolang wij de keuze kunnen bepalen door het hanteren van één maatstaf of 
criterium en wij op grond van deze procedure waarden aan de opties kun-
nen toekennen, is er geen sprake van een dilemma. Dus als wij in een restau-
rant twijfelen of wij het ene of het andere gerecht zullen kiezen dan vragen 
wij ons af welk gerecht ons meer genot zal brengen. Wij gebruiken hier de 
notie van zinnelijk genot om de opties met elkaar te kunnen vergelijken. 
Als wij rationeel zijn, kiezen we de optie met de grootste waarde. Dit triviale 
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voorbeeld kunnen wij toepassen op politieke beslissingen: wij vragen van 
onze leiders dat zij hun keuzes maken en baseren op grond van de notie van 
het maatschappelijk nut (hoe ook gespecificeerd). Dit suggereert in ieder ge-
val dat er een eensluidend criterium bestaat op grond waarvan dergelijke 
beslissingen genomen kunnen en moeten worden. Op het moment dat dit 
niet zo is, hebben we te maken met een dilemma.

Maar wat maakt een dilemma tot een moreel dilemma? Niet iedere keuze-
situatie is een morele keuzesituatie. Waar verwijst het woord ‘moreel’ naar 
in deze context? Over dit vraagstuk zijn bibliotheken vol geschreven. Het is 
wellicht verstandig om in dit verband een algemene, gangbare notie van 
moraliteit te hanteren. Onze opvatting van moraliteit is in hoge mate een 
liberale opvatting. Met de term ‘liberaal’ doel ik niet op de ideologie van be-
paalde politieke partijen, maar op het filosofisch liberalisme. Volgens het 
filosofisch liberalisme is de morele waardering van een handeling of beslis-
sing afhankelijk van de vraag welke effecten deze handeling of beslissing 
heeft, niet zozeer voor de actor zelf, maar voor anderen. 

Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Zolang een bepaalde handeling, zoals 
het roken van een sigaret, uitsluitend schadelijk is voor de gezondheid van 
de roker zélf kan deze handeling niet in morele termen geëvalueerd wor-
den. Met andere woorden: het roken is amoreel. Maar op het ogenblik dat 
het roken van een sigaret schade toebrengt aan anderen krijgt roken een 
morele dimensie. In een liberale opvatting over moraliteit moet de mens de 
vrije ruimte gegund worden datgene te doen wat hem goeddunkt, zolang 
hij daarmee anderen geen schade berokkent. De veelgehoorde uitdrukking 
“Dat moet hij zelf weten” is daarom een hele liberale manier om te zeggen 
dat iets geen morele kwestie is.

Als we de elementen bij elkaar optellen, kunnen we zeggen dat een moreel 
dilemma een keuzesituatie is met twee rationeel niet vergelijkbare opties 
die beide implicaties hebben voor anderen dan de kiezer zélf. Aangezien be-
slissingen van (vertegenwoordigers van) publieke organisaties doorgaans 
grote consequenties hebben voor grote groepen burgers hebben deze beslis-
singen vaak een morele dimensie.
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Drie kanttekeningen
In de (leiderschaps)literatuur worden morele dilemma’s vaak voorgesteld 
als onfortuinlijke incidenten. Zij onderbreken de normale gang van zaken, 
doen even pijn, maar verdwijnen vervolgens weer onder de alles in slaap 
sussende orde van de dag. In dat opzicht hebben zij wel wat van crises. Maar 
dat is schijn. Zeker waar we te maken hebben met organisaties is de wer-
kelijkheid veel complexer. Hoewel aan deze complexiteit door geen enkele 
theorie recht gedaan kan worden, is het toch belangrijk een aantal kantteke-
ningen te maken bij onze analyse van het begrip.

Ten eerste hebben organisaties doorgaans een heterogene waardenstruc-
tuur. Je zou kunnen zeggen dat dit in nóg hogere mate geldt voor publieke 
organisaties. Natuurlijk hebben organisaties een doel, maar dit doel (als het 
al een eenduidig doel is) is niet de enige waarde die zij nastreven. Niet alle 
middelen zijn geoorloofd om doelen te bereiken. Zo moeten organisaties die 
over de veiligheid van burgers waken ervoor zorgen dat zij dit zoveel moge-
lijk doen met inachtneming van de rechtsstatelijke waarborgen. Een derge-
lijke waardenstructuur betekent dat morele dilemma’s het logische gevolg 
kunnen zijn. Men moet bij herhaaldelijk optreden van dilemma’s zoeken 
naar patronen. Soms zijn dilemma’s het onvermijdelijke gevolg van een bot-
sing van waarden die de organisatie structureel moet dienen en respecte-
ren. Dan kunnen zij beter opgevat worden als symptomen van een dieper 
liggende kwaal. Met andere woorden: morele dilemma’s kunnen het logi-
sche gevolg zijn van het de ‘hardware’ van de organisatie.

In de tweede plaats zijn organisaties doorgaans hiërarchisch ingericht. Dit 
betekent dat ondergeschikten van verantwoordelijke functionarissen di-
lemmatische besluiten moeten uitvoeren. Dan rijst automatisch de vraag of 
ondergeschikten daarmee ontslagen zijn van de morele verantwoordelijk-
heid voor deze beslissingen. De discussies rond het Eichmannproces in Je-
rusalem hebben pijnlijk duidelijk gemaakt dat ondergeschikten (Eichmann 
zag zichzelf als een ondergeschikte van hen die tijdens de Wannseeconfe-
rentie het besluit tot de Endlösung namen) niet automatisch ontslagen zijn 
van deze morele verantwoordelijkheid. Anderzijds hebben beslissingen van 
lager geplaatsten door de wijze waarop de formele verantwoordelijkheid ge-
regeld is in publieke organisaties ook consequenties voor hun superieuren. 
Het beste voorbeeld is natuurlijk dat van de minister in een parlementair 
stelsel als het onze, die deze hiërarchische verantwoordelijkheid draagt ten 
behoeve van (onder andere) de democratische controle van de uitvoerende 
macht door het parlement (en dus indirect de burger).

6.2
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Tot slot, organisaties bestaan natuurlijk niet in een vacuüm. Zeker in een 
democratische rechtsstaat waarin de overheidsmacht gedeeld is, moeten 
overheidsorganisaties functioneren in een complexe context. In een crisissi-
tuatie zijn de normale procedures en regels opgeschort. Regels en procedures 
zijn per definitie algemeen: zij schrijven voor of adviseren ons wat wij moe-
ten doen in een bepaalde situatie. De natuurlijke en sociale werkelijkheid is 
echter weerbarstiger dan algemene regels ons doen voorkomen. Algemene 
regels kunnen nooit recht doen aan deze complexiteit. Dit betekent dat in 
ieder regelsysteem mechanismen moeten worden ingebouwd om met der-
gelijke bijzondere omstandigheden om te gaan (1). Een integraal onderdeel 
van deze mechanismen is de verantwoording achteraf, bijvoorbeeld door 
een parlementaire onderzoekscommissie of een rechter. Ook deze instanties 
worden dus geacht zich een oordeel te vormen: zo moet de rechter een con-
creet dilemma wel eens vertalen in specifiek juridische termen en proberen 
zijn vonnis in deze termen te gieten. Het feit dat het recht hier mogelijkhe-
den toe biedt, is op zichzelf al veelzeggend.

Nu we het theoretische skelet hebben opgericht, wordt het tijd om wat vlees 
op de botten te plakken. Dit doen we aan de hand van een bekend tekstboek-
voorbeeld.

Het dilemma van de vuile handen
We beginnen met een nogal afgezaagde versie van het relevante type moreel 
dilemma. Het is een tekstboekvoorbeeld, populair in de ethische en politiek-
filosofische literatuur uit de tijd van de Vietnamoorlog. Tijdens de oorlog in 
Irak werd het thema weer actueel. Het is het dilemma van de vuile handen. 
Het dilemma heeft een logische structuur en is in crisissituaties vaak aan de 
orde. De meeste lezers zullen vertrouwd zijn met één of andere versie van 
het voorbeeld.

	 	Stel	er	is	een	terrorist	aangehouden	van	wie	men	het	sterke	(en	gegronde)	vermoeden	

heeft	dat	hij	weet	waar	explosieven	verborgen	zijn	die	de	levens	van	talloze	onschul-

dige	burgers	bedreigen.	Martelen	is	de	enige	manier	om	de	terrorist	zover	te	krijgen	

dat	hij	verraadt	waar	de	explosieven	liggen.

6.3
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Toegegeven, de termen van dit voorbeeld zijn behoorlijk steriel. De werke-
lijkheid ziet er anders uit. Maar daar gaat het hier niet om. Het voorbeeld 
is wat in de filosofie een gedachtenexperiment genoemd wordt. Dergelijke 
gedachtenexperimenten worden gebruikt om onze intuïties op de proef te 
stellen en scherper in beeld te krijgen. In dit geval zijn dat uiteraard onze 
morele intuïties. Maar wat is nu precies de reden waarom dit voorbeeld de 
tand des tijds zo goed lijkt te doorstaan? De reden is dat in dit voorbeeld twee 
fundamenteel verschillende manieren van het rechtvaardigen van hande-
len op elkaar botsen. Deze twee manieren van rechtvaardigen, doordrenken 
de gehele traditie van het Westerse morele denken en zijn al te ontwaren in 
de klassieke Oudheid. Het martelvoorbeeld is een eigentijdse versie van dit 
dilemma. De vraag waarmee het voorbeeld ons confronteert, luidt uiteraard: 
moet er gemarteld worden of niet? 

Waarom, zo zullen sommigen zeggen, is hier sprake van een dilemma? Het is 
toch duidelijk dat het toedienen van pijn aan één persoon die men sowieso 
liever kwijt dan rijk is niet opweegt tegen de dood van vele onschuldige bur-
gers die door de explosieven worden bedreigd? De pijn die de terrorist wordt 
toegediend, wordt ruimschoots gerechtvaardigd door het leed dat daarmee 
voorkomen wordt. Anderzijds zijn er mensen die zullen zeggen dat hier om 
een hele andere reden geen sprake kan zijn van een moreel dilemma, omdat 
martelen iets is dat absoluut verboden is. En als iets absoluut verboden is, 
dan betekent dit dat er geen enkele omstandigheid kan zijn die dat martelen 
rechtvaardigt. Een dergelijke keuze kan dus nooit een dilemma opleveren. 
De ervaring leert dat als men bij wijze van experiment deze vraag voorlegt 
aan willekeurige groepen mensen, er altijd vertegenwoordigers van beide 
kampen in één en dezelfde groep aanwezig zijn. 
Voordat we de standpunten van beide kampen naar voren halen, is het be-
langrijk om nog een onderscheid te maken. Tot nog toe is veel gesproken 
over rechtvaardigen. Wanneer wij een handeling rechtvaardigen, dan pro-
beren wij haar voor te stellen als de juiste handeling. Anders gezegd: als 
wij erin slagen een handeling succesvol te rechtvaardigen, dan is deze han-
deling goed. Om redenen die later duidelijk zullen worden, moeten we dit 
onderscheiden van het verontschuldigen van een handeling. Als wij ons 
verontschuldigen voor een handeling, dan erkennen wij dat deze handeling 
fout of onjuist was. Wij willen dan door middel van deze erkenning bewerk-
stelligen dat we onze relatie met degene tegenover wie wij ons verontschul-
digen op dezelfde voet kunnen continueren. Laten we nu eens twee vormen 
van het rechtvaardigen van handelen onder de loep nemen. Zij zijn in onze 
morele traditie de meest bekende.
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Niet martelen: deontologie
Wat betekent het om te zeggen dat er een absoluut verbod geldt op een be-
paald soort handelingen? Dit betekent dat dergelijke handelingen onder 
geen enkele voorwaarde mogen worden verricht. Met andere woorden: het 
is ook niet mogelijk te zeggen dat martelen geoorloofd is mits de gevolgen 
van martelen goed zijn. Martelen is dus intrinsiek onjuist, verwerpelijk of 
slecht. Bepaalde imperatieven in onze morele erfenis zijn op een dergelijk 
manier geformuleerd. Het zesde gebod (Gij zult niet doden) is misschien wel 
het bekendste voorbeeld. Dit gebod is de aanleiding geweest voor veel van 
de literatuur over morele dilemma’s. Zeker voor christelijke heersers is het 
absoluut geformuleerde gebod een probleem gebleken: wat te doen in een 
oorlog? Bestaat er zoiets als een rechtvaardige oorlog? Is doden legitiem als 
men aangevallen wordt? Zijn er geen uitzonderingen te bedenken?
Artikel 2 lid 2 van het VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmen-
selijke en onterende behandeling of bestraffing, waarbij Nederland partij 
is, stelt dat “no exceptional circumstances whatsoever, whether a state of 
war or a threat of war, internal political instability or any other public emer-
gency, may be invoked as a justification of torture”. Martelen is verboden in 
welke uitzonderlijke omstandigheden dan ook. Dit verbod geldt dus ook in 
crisissituaties: ook dan is martelen dus verkeerd. 

Er is blijkbaar een soort morele claim die absoluut geformuleerd dient te 
worden. We kennen allemaal dit soort claims: liegen, het niet nakomen van 
beloftes, het verraden van vrienden (‘klikken’), het bedriegen of misleiden 
van mensen. Allemaal dingen die wij niet behoren te doen. Zelfs in omstan-
digheden die dergelijke handelingen lijken te rechtvaardigen, voelen wij ons 
toch ongemakkelijk, of zelfs ‘vuil’ als we ze verrichten. Het voorbeeld van de 
ondeugdelijke landmijn op de pagina hiernaast kan dit verduidelijken.
 

6.4
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 De ondeugdelijke landmijn

	 	

	 	Een	 voorbeeld	 kan	 dit	 verduidelijken.	 De	 zaak	 staat	 bekend	 onder	 de	 naam	‘de	 on-

deugdelijke	 landmijn’.	De	mijnexpert	Rob	Ovaa	kwam	op	14	september	 1984	 tijdens	

een	periodiek	onderzoek	van	de	Anti-Personeelsmijn	23	(AP-23)	in	het	Artillerie	Schiet-

kamp	Oldebroek	om	het	leven	toen	de	mijn	explodeerde.	Fred	Spijkers,	die	niet	lang	

daarvoor	bedrijfsmaatschappelijk	werker	voor	de	afdeling	personeelszaken	van	de	Ko-

ninklijke	Marine	van	het	ministerie	van	Defensie	was	geworden,	kreeg	de	opdracht	de	

vrouw	van	Ovaa	mee	te	delen	dat	de	dood	van	haar	echtgenoot	te	wijten	was	aan	zijn	

eigen	 onzorgvuldigheid.	 Spijkers	 vertelde	 de	 weduwe	 dat	 hij	 weliswaar	 in	 opdracht	

handelde,	maar	zelf	niet	achter	de	strekking	van	de	opdracht	stond.	Hij	vermoedde	zelf	

namelijk	dat	mijnen	van	het	type	AP-23	van	het	voormalige	Nederlandse	staatsbedrijf	

Eurometaal	ondeugdelijk	waren,	omdat	een	 jaar	daarvoor	een	ongeval	met	dit	 type	

landmijn	het	leven	had	gekost	aan	zes	dienstplichtige	militairen.	Uit	nader	onderzoek	

door	Spijkers	zelf	bleek	dat	de	constructiefout	bij	het	betreffende	type	landmijn	al	in	

1970	was	geconstateerd	bij	een	controle-onderzoek.	Spijkers	luidde	in	1984	de	klok	en	

verloor	daardoor	zijn	betrekking	bij	het	ministerie.

Het is voorstelbaar (en dat wil dus niet zeggen dat het zo in werkelijkheid is 
voorgevallen) dat Spijkers geweigerd zou hebben de opdracht uit te voeren. 
Zijn chef zou dan gezegd kunnen hebben: “Maar als jij het niet doet, doet een 
ander het wel”. Spijkers zou dan gezegd kunnen hebben: “Dat kan wel zijn, 
maar ik doe het in ieder geval niet”. Deze reactie kan natuurlijk op verschil-
lende manieren geïnterpreteerd worden. De denkbeeldige Spijkers zou be-
ticht kunnen worden van egoïsme: het gaat hem er alleen maar om zichzelf 
te vrijwaren van deze moeilijke taak. Hij wil er onderuit en laat daarom lie-
ver een ander ervoor opdraaien. Dit valt niet uit te sluiten. We hebben vaak 
maar een gebrekkige kennis van de motieven van een ander en – laten we 
dat niet vergeten – ook van die van onszelf. De denkbeeldige reactie in de 
denkbeeldige dialoog maakt echter nog wat anders duidelijk: dat er name-
lijk een sterke relatie lijkt te bestaan tussen bepaalde handelingen en onze 
persoon. Het maakt een groot verschil dat wij zélf degenen zijn die deze han-
delingen verrichten.

Dit komt doordat dergelijke handelingen een sterke impact hebben op 
onze integriteit. Betrouwbaarheid en eerlijkheid zijn wezenlijke bestandde-
len van onze integriteit: zij zorgen ervoor dat wij berekenbare grootheden 
voor anderen in onze omgeving zijn. Wij zetten onze integriteit op het spel 
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wanneer wij een andere persoon misleiden of hun vertrouwen anderszins 
beschamen. En let wel, voor het verlies van onze integriteit is het niet nood-
zakelijk dat wij betrapt worden bij een dergelijke handeling. 

Het feit dat deze beide interpretaties mogelijk of zelfs plausibel zijn, geeft 
aanleiding tot twee kanttekeningen bij de notie van integriteit. In de eer-
ste plaats is dit feit een indicatie dat er een vloeiende grens is tussen nobel, 
principieel handelen en cynisch egoïsme. En hoewel wij principiële mensen 
bewonderen, weten wij ook hoe moeilijk het is om met dergelijke mensen 
samen te werken. In organisaties kunnen zij een belangrijke signaalfunctie 
hebben: zij fungeren dan als het ‘geweten’ van het collectief. Toch worden 
zij vaak als ietwat vermoeiende obstakels gezien die zand tussen de raderen 
van het geheel strooien. Dit wordt al helemaal problematisch als de persoon 
zich ontpopt als klokkenluider. De schade die zij binnen de organisatie aan-
richten, is altijd nog te prefereren boven de schade die de organisatie lijdt 
wanneer de vuile was wordt buiten gehangen.

De tweede kanttekening betreft het absolute karakter van integriteit. Al in 
de betekenis van het woord ligt opgesloten dat het hier gaat om een onbe-
zoedeld blazoen, volmaakte onschuld of zelfs, zoals in het Latijnse woord 
integer, van maagdelijkheid. Hierin schuilt ook direct het gevaar: de eerste 
vlek op een schoon blazoen is de ergste. Iedere volgende vlek heeft een klei-
nere impact. Zo is het denkbaar dat in ons martelvoorbeeld de persoon die 
voor het eerst martelt op twee manieren reageert. Een natuurlijke reactie is: 
‘dit wil ik nooit meer. Ik zal er alles aan doen om in mijn verdere leven nooit 
meer in een dergelijke situatie terecht te komen’. Een andere, meer veront-
rustende reactie is: ‘nu ik mijn integriteit toch al een keer verkwanseld heb, 
maakt het niet meer uit’. 

Het is dan ook geen toeval dat het VN-verbod op martelen op een absolu-
tistische manier geformuleerd is. Absolutistische morele claims hebben een 
sterk psychologisch effect wanneer we met individuen te maken hebben. 
Een groot deel van ons private handelen wordt erdoor gereguleerd. Ze zijn 
echter veel moeilijker te handhaven in de publieke sfeer. Beloftes worden 
door politici gebroken met een appèl op het publieke nut, veranderde om-
standigheden of problemen in de coalitie. Juist omdat er in de publieke 
sfeer altijd wel omstandigheden lijken te zijn die als excuus kunnen worden 
aangedragen om deze morele waarden te schenden, is het nodig ze op een 
absolutistische manier te formuleren. Het gevaar is duidelijk: zodra we zeg-
gen dat martelen verboden is tenzij zich dringende omstandigheden voor-
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doen die martelen noodzakelijk maken, begeeft men zich op de befaamde 
glijdende schaal. Welke omstandigheden zijn dringend? Juist in de publieke 
sector is het dus van groot belang deze claims op absolutistische wijze te 
formuleren.

We hebben het bij het martelvoorbeeld over een grondrecht: het recht op 
persoonlijke integriteit. Het is geen toeval dat dit grondrecht in het VN-ver-
drag op absolutistische wijze geformuleerd is. Onze individuele grondrech-
ten dienen ons namelijk te beschermen tegen vormen van tirannie. Niet 
alleen tegen de tirannie van een enkeling, een dictator, maar ook tegen de 
tirannie van de meerderheid. Dus ook als een meerderheid wil dat een terro-
rist gemarteld wordt, en er dus een democratisch mandaat tot martelen zou 
worden gegeven. Dit brengt ons bij de andere wijze van het rechtvaardigen 
van overheidsbeslissingen.

Wél martelen: consequentialisme
Consequentialisme betekent dat de morele lading van een handeling beoor-
deeld wordt op de aard van de gevolgen, de consequenties van die handeling 
en dus niet op grond van haar intrinsieke waarde. Het bekendste voorbeeld 
van consequentialisme is het utilitarisme. Het utilitarisme is de morele en 
politieke filosofie die handelingen beoordeelt op de mate waarin zij het wel-
zijn van de grootst mogelijke groep mensen bevorderen. In de klassieke for-
mulering: ‘the greatest happiness for the greatest number’. (Dit is een grove 
en zeer simplificerende beschrijving van het utilitarisme, maar zij voldoet 
voor onze doeleinden.) Men kan zich voorstellen dat het utilitarisme een 
grote aantrekkingskracht heeft als publieke filosofie. Van onze politici en 
bestuurders wordt immers verwacht dat zij op onpartijdige wijze besluiten 
nemen die het algemeen belang en het publieke welzijn bevorderen – of het 
publiek leed minimaliseren.

Laten we om dit contrast tussen utilitarisme als publieke en private ethiek 
naar voren te brengen eens een voorbeeld bedenken waarbij de ongeschikt-
heid van een private utilitaristische ethiek op de spits gedreven wordt. Wan-
neer het zo is dat wij, als private individuen, zo moeten handelen dat ons 
handelen het grootste geluk voor het grootste aantal personen bewerkstel-
ligt, wat doen wij dan wanneer wij voor de keuze staan tussen twee han-
delingsopties, één waarvan wij zelf beter worden en één waarvan iedereen 
beter wordt behalve wijzelf?

6.5
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Men zou kunnen zeggen dat dit toch ook geldt voor degenen die ons bestu-
ren? Ja, voor zover het private individuen zijn en zij dus slechts het vermogen 
hebben om over hun eigen levens te beschikken. In hun hoedanigheid van 
publieke functionaris hebben zij echter het vermogen om over veel meer le-
vens te beschikken. 

 Hongersnood

	 	

	 	Stel	 dat	 de	 pest	 weer	 het	 Europese	 vasteland	 teistert	 (dit	 is	 volgens	 de	 laatste	 epi-

demiologische	berichten	 in	het	geheel	niet	ondenkbaar).	Stel	dat	er	een	acute	hon-

gers-nood	heerst	die	te	bestrijden	is	door	een	bepaalde	groep	mensen	systematisch	

voedsel	te	onthouden.	En	tenslotte,	stel	dat	de	ziekenhuizen	overvol	zijn	met	mensen	

die	door	de	pest	sowieso	ten	dode	opgeschreven	zijn	en	dat	deze	groep	mensen	precies	

zo	groot	is	dat	hun	wegvallen	precies	zoveel	voedsel	zou	overlaten	om	de	overgebleven	

gezonde	mensen	door	de	dreigende	winter	te	helpen	en	hen	in	staat	stelt	de	volgende	

oogst	af	te	wachten.	Moeten	we	de	beschikbare	hoeveelheid	voedsel	verdelen	over	de	

gehele	bevolking?	Of	moeten	we	de	keuze	maken	de	ten	dode	opgeschreven	zieken	uit	

te	sluiten	van	de	voedseldistributie	-	en	hen	eigenlijk	zo	te	verplichten	tot	een	verkapte	

vorm	van	euthanasie?

Het probleem zoals hier geschetst, verraadt eigenlijk al de argumentatieve 
structuur van het dilemma. Het utilitaristische (en dus consequentialisti-
sche) argument zou kunnen luiden: “Ja, laten we de dodelijk zieken uitslui-
ten van distributie om het lot van de rest van de natie te verlichten.” Het 
tegenargument zal onvermijdelijk een absolutistisch argument zijn, een ar-
gument dat zal appelleren aan de notie van de intrinsieke rechten die ieder 
individu toekomen op grond van het feit dat hij een mens is: “Nee; het is 
verwerpelijk een doodziek iemand als een minderwaardig soort mens te be-
schouwen. Hem komt evenveel recht toe een menswaardig leven te leiden 
dan gezonde mensen.”
Waar derhalve utilitaristische overwegingen in de private sector moreel ab-
surde consequenties kunnen hebben, lijkt een zeker utilitarisme ingebak-
ken te zitten in de publieke rol. Mijn persoonlijke inschatting is dat in het 
zojuist gegeven voorbeeld de zaken er wat minder duidelijk voor staan dan 
in het martelvoorbeeld. In het martelvoorbeeld lijkt de beslissing eenduidi-
ger, in die zin dat de meeste lezers zullen beamen dat de enige juiste beslis-
sing die tot foltering is. De balans slaat duidelijk door in het voordeel van de 
utilitaristische keuze.
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Het moge duidelijk zijn dat binnen een consequentialistische rechtvaardiging 
de relatie tussen het gewenste resultaat en de actor niet sterk is. Hier moeten 
vooral de gewenste gevolgen (outcomes) geproduceerd worden. Hoe en door wie  
is van ondergeschikt belang. Als we even terugkeren naar het voorbeeld van 
de klokkenluider, dan kunnen we zeggen dat het voor de chef van Spijkers 
niet uitmaakt wie de weduwe van de mijnexpert voorliegt (tenzij er per-
soonlijke motieven een rol spelen, zoals een wrok tegenover Spijkers), als het 
maar gebeurt.

Een ander essentieel verschil met de absolutistische manier van denken is 
dat waar de laatste ons verbiedt de gevolgen in ogenschouw te nemen en 
een rol te laten spelen bij de rechtvaardiging van handelen, het consequen-
tialisme uitsluitend kijkt naar de gevolgen. Een handeling is in consequenti-
alistische zin gerechtvaardigd als kan worden aangetoond dat de (beoogde) 
gevolgen van de handeling de juiste waren. Ook wanneer de handeling 
anders uitpakt, door omstandigheden buiten de macht van de actor, is de 
handeling toch de juiste. Het is dan pure pech dat de beoogde gevolgen niet 
intreden.

Voor de consequentialist is er in het martelvoorbeeld geen sprake van een 
moreel dilemma. Aangezien de beoogde gevolgen van het martelen (het 
voorkomen en dus minimaliseren van de totale hoeveelheid leed) goed zijn, 
is het martelen daarmee gerechtvaardigd. Dit is ook zo wanneer de explosie-
ven door een speling van het lot toch afgaan. In het martelvoorbeeld weegt 
volgens de consequentialist het toedienen van pijn aan een terrorist niet 
op tegen het onbeschrijflijke leed dat door de explosieven kan worden toe-
gebracht. Beide mogelijke scenario’s worden met één en dezelfde maatstaf 
gemeten. Het moge duidelijk zijn dat dit patroon van rechtvaardiging uitste-
kend past bij het nemen van beslissingen voor grote groepen mensen. Het is 
dus ook niet vreemd dat het van nature beter past bij overheidsfunctioneren.

We hebben nu de positie van beide groepen besproken. We kunnen ons een 
discussie of een debat voorstellen over de te nemen beslissing. Als we het 
op deze wijze opvatten, kan men dus spreken van een dilemma voor het col-
lectief (de institutie of de organisatie). Maar ook al kan men organisaties 
opvatten als individuen, het daadwerkelijke handelen gebeurt door de indi-
viduele leden van de organisatie. En als het goed is, wordt het handelen van 
deze individuele leden van de organisatie in hoge mate bepaald en gestuurd 
door de waarden, doelen en normen van de organisatie. Dat betekent dat 
we niet verbaasd moeten zijn als dergelijke dilemma’s ook op individueel 
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niveau voorkomen. Een dilemma op individueel niveau is, om het anders te 
zeggen, de subjectieve variant van een discursieve patstelling op collectief 
niveau. We kunnen nu de structuur van het individuele morele dilemma 
voor de functionaris blootleggen.

De structuur van het dilemma
We hebben het dus over een moreel dilemma waarin twee logisch onver-
enigbare patronen of manieren van het rechtvaardigen van handelen op 
elkaar botsen. Cruciaal is dat dit niet alleen zo is in intermenselijke discus-
sie: de wereld bestaat niet uit deontologen en consequentialisten. De mees-
te mensen zijn welbekend met beide manieren en worden in beslissingen 
soms door de ene, dan weer door de andere wijze van rechtvaardigen gedre-
ven. In morele dilemma’s voelen zij doorgaans de kracht van beide.

Het is cruciaal te beseffen dat het bovengeschetste dilemma niet slechts 
een kwestie is van belangen: het type dilemma is niet te reduceren tot een 
vraagstuk van de verenigbaarheid van het belang van de enkeling (of een 
minderheid) met het belang van de grote groep (of de meerderheid). Dat is 
veel te simpel. Ook is het niet de gehele waarheid wanneer we zeggen dat 
het dilemma een keuze is tussen twee waarden. Het probleem ligt dieper. 
Het dilemma verenigt in zich twee radicaal verschillende wijzen van mo-
reel denken en voelen. Dit radicale of fundamentele verschil uit zich in het 
feit dat de twee conflicterende opties in dit verband elkaar logisch uitsluiten. 
Het is immers onmogelijk om iets te doen of te laten omdat het intrinsiek 
juist is, ongeacht de gevolgen, terwijl men het andere moet doen of laten 
juist omwille van die gevolgen. Als we even terugkeren naar het martelvoor-
beeld, dan kunnen we stellen dat het hier geen kwestie is van één tegen 
meer: het is geen kwantitatief verschil dat zorgt voor het dilemma. Als het 
erom ging de hoeveelheid pijn te minimaliseren, dan zou er geen dilemma 
bestaan. Dan is het louter een kwestie van hoeveelheden pijn. De keuze is 
dan snel gemaakt: het is volstrekt rationeel om te martelen, omdat de pijn 
van de terrorist niet opweegt tegen de pijn van een grote hoeveelheid bur-
gerslachtoffers.

De Britse filosoof Peter Strawson (1919-2006) kwalificeerde dit ooit als ‘the 
wrong kind of reason’ voor martelen. Het rechtvaardigen van martelen door 
een appèl te doen op dit soort kwantitatieve overwegingen is een sterke in-
dicatie van onbegrip van de onderliggende morele systematiek. De reden 
waarom we niet moeten of mogen martelen is een ander soort reden dan 
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consequentialistische rekensom. Dit andersoortige karakter van de redenen 
voor handelen bepaalt de dieptestructuur van het dilemma van de vuile 
handen: het is samengesteld uit elkaar logisch uitsluitende morele claims 
die beiden een sterke gelding hebben. Deze dieptestructuur zorgt ervoor dat 
het dilemma direct psychologisch effect heeft op de individuele actor en dus 
ook zijn beslissingscapaciteiten beïnvloedt. Dit is vooral in crisissituaties 
van groot belang, omdat dilemma’s het vermogen hebben de besluitvor-
ming op een negatieve manier te beïnvloeden. Eén van de psychologische 
effecten van dilemma’s is namelijk dat zij een zekere verlamming teweeg 
kunnen brengen. En dat is precies waar men in een crisis niet om verlegen 
behoort te zitten. 

Tot nog toe hebben we het martelvoorbeeld gebruikt om de structuur van 
het dilemma bloot te leggen. Het dient evenwel nogmaals benadrukt te wor-
den dat dit steriele voorbeeld alleen maar dit doel diende. In werkelijkheid 
zijn keuzesituaties doorgaans niet zo eenduidig gestructureerd. Toch zal 
deze structuur vooral voorkomen in overheidsorganisaties die voor de vei-
ligheid van burgers moeten zorgen in allerlei vormen. In situaties waarin de 
veiligheid van het grotere geheel op het spel staat, zullen doorgaans de rech-
ten en claims van individuen opgeschort en geschonden moeten worden om 
dat doel te realiseren. Soms zal er bijvoorbeeld gelogen moeten worden om 
een groter goed veilig te stellen. Zo zou je kunnen zeggen dat bij de over-
name van Fortis door de Nederlandse staat in 2008 de toenmalige minister 
van Financiën Wouter Bos de Tweede Kamer niet vooraf kon informeren, 
omdat dit naar alle waarschijnlijkheid een desastreuze financiële dynamiek 
in gang gezet zou hebben. Dit betekent echter niet dat het niet vooraf inlich-
ten van de Kamer gerechtvaardigd was: in zijn executieve hoedanigheid als 
minister moest hij achteraf wel degelijk verantwoording hierover afleggen. 
Het is hierbij belangrijk dat de minister aan de Kamer zijn verontschuldigin-
gen moest aanbieden om daarmee de onjuistheid van zijn handelen publie-
kelijk te erkennen – en toch mocht aanblijven.

Integriteit
Als het type dilemma dat in het voorafgaande geschetst is, ingebak-
ken zit in de constitutionele structuur van de democratische rechts-
staat, dan leidt dit tot de deprimerende conclusie dat het onmogelijk is 
voor een dienaar van een dergelijke regime zijn integriteit te bewaren. 
Dit is wat de kerkvader Augustinus ons vertelt: aangezien de staat de re-
actie is op de geneigdheid van de mens tot alle kwaad, is het dienen van 
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deze staat inherent zondig. Een staatsdienaar heeft dus letterlijk ex of-
ficio vuile handen. De hedendaagse, liberaal-democratische variant van 
deze christelijke these is dat aangezien alle staatsgezag uiteindelijk stamt  
van individuen met natuurlijke grondrechten die zélf niet in staat zijn deze 
effectief te beschermen, de staatsdienaar onherroepelijk in situaties zal ko-
men waarin de rechten van een individu komen te staan tegenover het be-
lang van een (democratische) meerderheid. Dit is geen toevalligheid: het is 
de raison d’être van de moderne staat.

Als de publieke functionaris of crisismanager moet opereren in een krach-
tenveld dat dilemma’s met de hier geschetste structuur bijna als vanzelf 
oproept, hoe kan zo’n functionaris dan zijn integriteit bewaren? Want in der-
gelijke situaties kan toch geen moreel juiste beslissing genomen worden? 

We kunnen de zaak ook omdraaien. Als het vuile handen dilemma een in-
tegraal en onvermijdelijk onderdeel van de democratische rechtsstaat is, 
en als wij van onze publieke functionarissen vragen deze democratische 
rechtsstaat te handhaven, dan moeten zij dus een adequate perceptie en ap-
preciatie van deze waarden hebben. Dus als de waardenstructuur waarin 
besluitvorming zich afspeelt complex is, dan kunnen wij redelijkerwijze van 
onze functionarissen verwachten dat zij een zekere gevoeligheid hebben 
ten aanzien van die complexiteit. Het is daarom wellicht belangrijker dat 
zij een goed ontwikkeld en gezond moreel oordeelsvermogen hebben dat 
hen in staat stelt de verschillende en soms conflicterende morele claims van 
ons constitutionele stelsel op hun juiste waarde te schatten. Dit betekent 
dat integriteit niet moet worden afgemeten aan de vraag welke beslissing 
genomen wordt, maar aan de vraag of een functionaris in de beslissituatie 
een dilemma gediagnostiseerd heeft. 

Misschien moeten we dit voorstel duidelijk maken aan de hand van het 
martelvoorbeeld. Laten we zeggen dat er twee versies zijn van het voorbeeld, 
één met functionaris A en één met functionaris B. Beide nemen dezelfde be-
slissing: zij besluiten te martelen. Met dit verschil: A martelt uit overtuiging, 
omdat hij vindt dat martelen gerechtvaardigd is, terwijl B martelt tegen wil 
en dank, omdat er geen andere manier is om te weten te komen waar de 
explosieven verborgen liggen. Gegeven de waardenstructuur waarin A en 
B moeten opereren, is B de integere martelaar en A niet. Dit is zo omdat in 
B de gelding van grondrechten wordt geregistreerd. B martelt, maar weet 
dat martelen moreel verkeerd is. Dit is belangrijk, omdat B’s weerzin tegen 
martelen de enige psychologische garantie is dat besluitvormers in crisis-
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situaties wél doen wat noodzakelijk is, maar dit niet lichtvaardig doen. Dat 
is de enige garantie (een psychologische garantie) die burgers hebben dat 
in situaties waarin de normale procedures zijn opgeschort op verantwoorde 
wijze wordt beslist.

Kort gezegd, men moet de integriteit van de functionaris beoordelen op 
grond van de morele gevoeligheid voor het complexe en heterogene waar-
densysteem waarbinnen hij moet opereren. Dit betekent dat alle over-
wegingen, dus ook de overwegingen die spreken voor het niet-gekozen 
handelingsalternatief, een prominente rol moeten spelen in de verantwoor-
ding van besluiten.

En wat nu?
De analyse van de logische structuur van het morele dilemma is één ding, 
de praktische vraag wat ermee te doen een ander. Aangezien ze onoplosbaar 
zijn, is het lastig - of misschien zelfs onmogelijk - algemene regels voor de 
omgang met dilemma’s zelf te formuleren. Dat neemt niet weg dat er nage-
dacht moet worden over de bestuurlijke hantering van dilemma’s, en wel 
binnen de publieke evaluatie van crisissituaties.

Eén van de kenmerken in een crisissituatie is dat er een enorme druk is tot 
besluiten: er moet snel en adequaat gehandeld worden en er is doorgaans 
geen gelegenheid om stil te staan bij alle mogelijke overwegingen. De tijd 
om de noodzakelijke informatie te vergaren, te verwerken en te evalueren 
is er gewoonweg niet. Het gaat hierbij echter vooral om de technische kant 
van de zaak. Als het goed is, heeft de crisismanager niet veel tijd nodig om 
te constateren dat hij zich in een moreel dilemma bevindt. Anders gezegd, 
een persoon met een ‘normale’ morele gevoeligheid heeft de diagnose snel 
gesteld. Een snelle en adequate diagnose garandeert echter niet altijd een 
snelle en adequate behandelwijze. In een dilemmatische crisissituatie zal 
beslist moeten worden. Maar gegeven de structuur van de keuzesituatie zal 
de beslissing altijd moreel vergrijp met zich meebrengen. Dat is geen blijde 
boodschap – integendeel. Er is nooit een goede oplossing.

De keerzijde is dat er ook nooit een volledig slechte oplossing is. Als een mo-
reel dilemma een keuze behelst tussen twee waarden, tussen twee dingen 
die ons (om welke reden dan ook) dierbaar zijn, kiezen we dus altijd één van 
die waarden. We kunnen spreken van een paradox, want net zoals een keuze 
in een dergelijke situatie per definitie een foute keuze is, is zij, vanuit een 
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ander perspectief, ook een goede keuze. Zo is er een positie mogelijk die ons 
vertelt dat martelen de juiste keuze is, maar dat daarmee het martelen niet 
gerechtvaardigd is. Als er een crisis dreigt, is het wellicht noodzakelijk dit 
besluit te nemen: dat is immers wat men moet doen als men verantwoorde-
lijk is voor de publieke veiligheid. Dit betekent echter niet dat daarmee de 
kous af is. Zelfs als de crisis succesvol bedwongen wordt, moet degene die 
de beslissing heeft genomen zich toch verantwoorden. Er is uiteindelijk een 
recht geschonden en dat kan niet ongestraft gebeuren in een democratische 
rechtsstaat.

Daarom is de nasleep van de crisis (de verwerking) én de publieke verwer-
king ervan van wezenlijk belang. In crisissituaties is het doorgaans onmoge-
lijk om een te nemen beslissing van te voren te publiekelijk verantwoorden. 
Dat betekent niet dat verantwoording achteraf niet behoort plaats te vin-
den. Er zijn twee redenen waarom dit juist wel moet gebeuren. De eerste 
reden kijkt achteruit, naar de besluitvorming in een crisis die achter de rug 
is. De tweede reden kijkt vooruit.

Verantwoording achteraf is van vitaal belang, omdat degenen die betrokken 
zijn bij of verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming vergeven moeten 
kunnen worden. Zeker als duidelijk is dat het gaat om een moreel dilemma. 
‘Vergeven’ is in dit verband een wat ongelukkig woord, omdat het allerlei re-
ligieuze associaties heeft. Niettemin is het een term die in dit verband past. 
We kunnen hiervoor terugkeren naar het eerder gemaakte onderscheid tus-
sen rechtvaardigen en verontschuldigen. Zoals daar gesteld werd, behelst 
het rechtvaardigen van een handeling of beslissing het aantonen dat de 
handeling of beslissing goed of juist is. Als wij ons verontschuldigen voor 
een handeling of beslissing, dan erkennen wij dat deze niet goed of juist 
was. Vergeven is de interpersoonlijke pendant van verontschuldigen: ver-
geving gebeurt door een ander. Het is dan ook per definitie een publiek pro-
ces. Vergeving betekent hier dat publiekelijk erkend wordt dat er een fout 
begaan is, maar dat deze fout het verdere functioneren niet in de weg staat. 
Vergeven is daarom een vorm van het uitspreken van vertrouwen.

Tijdens zo’n verantwoordingsproces kan het natuurlijk gebeuren dat de mo-
tivatie van beslissingen anders voorgesteld wordt dan zij in historische zin 
heeft plaatsgevonden. Zo kan bijvoorbeeld een ondoordacht, spontaan be-
sluit voorgesteld worden als weldoordacht. De vraag is of dit erg is. In de 
eerste plaats geldt dit ook voor de motivatie die vooraf plaatsvindt: men kan 
motieven voor handelen altijd verkeerd voorstellen. Zo kan ik beargumen-
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teren dat iets moet gebeuren omdat dat in het algemeen belang is, terwijl ik 
eigenlijk wil dat het geschiedt omdat het in mijn eigen belang is. We moe-
ten daarbij abstraheren van de waarheidsvinding. Het gaat er in dergelijke 
processen namelijk niet alleen om uit te vinden hoe het werkelijk heeft kun-
nen gebeuren. Dat is natuurlijk voor het vormen van een oordeel belangrijk. 
Maar het is minstens zo belangrijk dat het publieke geheugen gevoed wordt 
met argumenten en rechtvaardigingen die leidend kunnen zijn bij toekom-
stige besluitvorming. 

De vooruitkijkende reden voor publieke verantwoording heeft meerdere as-
pecten. In de eerste plaats wordt op deze wijze het besef levendig gehouden 
welke waarden er gelden bij besluitvorming in democratische rechtsstaten. 
Een consequente en grondige evaluatie van de processen en overwegingen 
die tot de gewraakte besluiten leiden, is nuttig. Juist omdat in een moreel 
dilemma altijd één waarde niet wordt gekozen. Het inzicht dat de morele 
claim van de niet gekozen waarde ook blijft gelden, is cruciaal. Dit kan niet 
alleen een rol spelen in toekomstige besluitvorming: het houdt het besef dat 
de democratische rechtsstaat geschoeid is op waardenconflicten levendig. 
Zo bezien zijn crises niets anders dan momenten waarop dergelijke latente 
conflicten in volle verschijning treden. Crises, alsmede de publieke verwer-
king van crises, spelen dus een cruciale rol in het collectieve bewustzijn van 
de democratische rechtsstaat.

Een onbevredigende conclusie
De conclusie van dit hoofdstuk kan niet anders dan onbevredigend uitval-
len voor hen die hopen dat de werkelijkheid zich voegt naar onze voorstel-
lingen. De werkelijkheid van de publieke organisatie in de democratische 
rechtsstaat is niet altijd ordelijk en netjes. Dat is zij zeker niet in uitzonder-
lijke situaties. We moeten ons er echter voor hoeden de uitzonderlijkheid 
van de situatie te zien als een vrijbrief voor moreel falen. Tegelijkertijd is het 
onredelijk om de integriteit van hen die in dergelijke situaties de vitale be-
sluiten moeten nemen uitsluitend te beoordelen aan de hand van hun mo-
rele falen. Waar het vooral om gaat is dat zij het waardenconflict registreren 
en de moed hebben besluiten te nemen in een situatie die – door het dilem-
matische karakter ervan – makkelijk kan leiden tot paniek of besluiteloos-
heid. Dat is alle integriteit die in dergelijke omstandigheden verwacht kan 
worden van hen die over onze veiligheid waken.
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	 	 Noot  |  Paul Nieuwenburg
(1)    Dergelijke mechanismen vindt men in alle constitutionele stelsels te-

rug. De oorsprong van de dictatuur is hierin te vinden. Van origine is 
de dictatuur een antwoord op een crisissituatie. In de Romeinse Repu-
bliek kon een persoon voor een bepaalde tijd (meestal zes maanden) 
een mandaat met bijzondere bevoegdheden krijgen om een bepaald 
probleem aan te pakken. Zo werd Pompeius Magnus, de bondgenoot 
en rivaal van Julius Caesar, een dictatoriale opdracht gegeven om een 
einde te maken aan de piraterij aan de zuidkust van Klein-Azië.
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Crisiscommunicatie: 
terug naar de eenvoud

	 	 door	Hans	Siepel

Over crisiscommunicatie is veel gezegd en geschreven. De meeste com-
municatie-professionals en wetenschappers zijn het over één ding eens:  
crisiscommunicatie is geen eenvoudige opgave. Integendeel. Het is complexe 
materie met een groot afbreukrisico voor hen die met een crisis geconfron-
teerd worden. In deze tekst laten we een ander geluid horen. Crisiscommu-
nicatie is niet moeilijk of ingewikkeld. Het is zelfs mogelijk om in tijden van 
crisis honderd procent effectief te communiceren. Op de volgende pagina’s 
nemen we u mee op ontdekkingstocht om de geheimen te ontrafelen die 
verklaren waarom een model van crisiscommunicatie met maximale effec-
tiviteit mogelijk is. Het zal geen wetenschappelijk verantwoorde zoektocht 
zijn. We zullen de bouwstenen niet vinden binnen de gangbare beroeps-
praktijk van de communicatieprofessie. In de loop van de tekst zal duidelijk 
worden waarom. 

De tekst bestaat uit twee delen. In het eerste deel schetsen we de ontstaans-
geschiedenis van dit ‘wonderbaarlijke’ model van crisiscommunicatie. We 
zullen drie verhaallijnen volgen die met elkaar het verhaal van dit succes-
volle model vertellen. Verhaallijnen met een sterk persoonlijk karakter. De 
opbrengst van deze verhalen levert een filosofisch fundament op, waarop de 
crisiscommunicatie van de eenvoud is gebouwd. In het tweede deel staan 
we uitvoerig stil bij het model dat op deze fundamenten is ontwikkeld. 
We bespreken het model en laten zien hoe dit in de praktijk werkt. Daarbij 
zullen wij aantonen dat het inderdaad een model is dat garant staat voor 
honderd procent effectieve crisiscommunicatie. In deze tekst zal de nadruk 
primair liggen op crisiscommunicatie van de overheid. Dat betekent niet dat 
dit model niet toepasbaar is voor niet-overheidsorganisaties. 

Crisis en crisiscommunicatie
Voor de start van de eerste verhaallijn is het goed eerst de begrippen ‘crisis’ 
en ‘crisiscommunicatie’ nader af te bakenen. Over de definitie van een crisis 
is iedereen het wel eens. Bij een crisis is sprake van een ernstige verstoring 
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van bepaalde basisstructuren of een aantasting van fundamentele waarden 
en normen van het maatschappelijk systeem. In het standaardwerk Crisis, 
studies over crisis en crisisbeheersing (1) worden crises omschreven als bedrei-
gingen die gepaard gaan met onzekerheid en die urgente maatregelen vergen. 

Kortom, bij crisis is sprake van ernstige verstoring van het normale doen 
en laten. De crisis kan zich voordoen bij bedrijven en private organisaties, 
maar kan ook de samenleving treffen. De focus in dit artikel ligt op crises 
waar de samenleving in het geding is en waarbij van de overheid een actief 
optreden wordt verwacht. Niet alleen om de ‘aantasting van fundamentele 
waarden en normen’ te bestrijden en voor zover mogelijk terug te brengen 
naar normale verhoudingen, maar ook de verantwoordelijkheid om in zulke 
situaties de crisiscommunicatie ter hand te nemen. 

Onderzoeken we op internet en in de vakliteratuur de visies op- en definities 
van crisiscommunicatie, dan valt op dat de opvattingen minder eensluidend 
zijn. Communicatieprofessionals en communicatiewetenschappers duiden 
crisis-communicatie als een complexe en risicovolle activiteit, met name 
gericht op de media. Zo lezen we op internet: Crisiscommunicatie is geen 
gemakkelijke opdracht, want het veld waarin deze communicatie zich moet 
waarmaken wordt steeds moeilijker te bewerken. De concurrentieslag tussen 
de media neemt voortdurend toe en wordt vooral gevoerd op het vlak van de 
sensatie, uiteraard omdat de consument dat wenst. Een krant of tabloid wil 
de lezer niet in de eerste plaats informeren maar vooral boeien en amuseren. 
En dat geldt nog meer voor televisie. Met crisiscommunicatie spelen bedrijven 
dus op een zeer moeilijk veld. 

Een ander aspect is dat bij veel definities de crisiscommunicatie wordt toege-
past om vooral de (reputatie)belangen van de zender veilig te stellen. Dit be-
lang klinkt door in de veel gehanteerde definitie van crisiscommunicatie van 
Paul Stamsnijder (2). Crisiscommunicatie is volgens hem: Het aanbieden van 
informatie van zenders aan ontvangers met het doel escalatie van een crisis- 
situatie en daarmee materiële en immateriële gevolgen te beperken. Commu-
nicatie is van groot belang om alle betrokkenen zo snel mogelijk van de juiste 
en volledige informatie te voorzien, nog voordat of zodra zich een crisis aandient.

Tegengesteld aan deze visies die we in het vervolg van de tekst ego-crisis-
communicatie zullen noemen, staat de visie op crisiscommunicatie die niet 
bedoeld is om de reputatiebelangen van de zender te dienen, maar die zich 
richt op de behoeften van hen die door een crisis getroffen worden. In het 
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vervolg van deze tekst spreken we over deze vorm van crisiscommunicatie 
als dienstbare-crisiscommunicatie. De primaire doelgroep is hier niet de 
media maar de getroffen samenleving. Zo leert de site van het Nationale Cri-
siscentrum van de Rijksoverheid ons het volgende over crisiscommunicatie: 

Crisiscommunicatie is één van de belangrijkste instrumenten om een situatie 
weer te normaliseren als de samenleving zich zorgen maakt of dreigt te ont-
wrichten. De overheid moet tijdens een crisis nadrukkelijk rekening houden 
met de gevoelens in de samenleving. De crisis zoals het publiek die waarneemt, 
is de echte crisis. Een vereiste is daarom dat de overheid de informatievoorzie-
ning in een crisissituatie baseert op datgene wat de burger wil en moet weten 
en niet op datgene wat een bestuurder wenst te zeggen.

De meest gecomprimeerde visie op crisiscommunicatie vinden we in be-
leidsstukken van alle veiligheidsregio’s en andere (semi)overheidsorganisa-
ties, zoals waterschappen en ziekenhuizen. In deze stukken vinden we een 
eenvoudige visie op crisiscommunicatie, die geen misverstand laat bestaan 
over voor wie en in wiens belang de crisiscommunicatie is bedoeld: 
Crisiscommunicatie is communicatie tijdens een crisissituatie, waarmee de 
crisisorganisatie voorziet in een maatschappelijke informatiebehoefte van 
de getroffenen.

 Ego-crisiscommunicatie versus dienstbare-crisiscommunicatie

	 	

	 �De�verschillen�tussen�beide�visies�zijn�helder.�Bij�ego-crisiscommunicatie�staan�de�volg-

ende�uitgangspunten�centraal:�

	 n	 	De	crisis	wordt	gezien	als	een	crisis	van	de	organisatie	(of	haar	vertegenwoordi-

gers)	 zelf,	 vaak	 geduid	 in	 termen	 van	 reputatieschade.	 De	 crisiscommunicatie	 is	

bedoeld	om	deze	reputatieschade	zoveel	mogelijk	te	beperken.	

	 n	 	De	 crisiscommunicatie	 is	 gericht	 op	 het	 veiligstellen	 van	 de	 (reputatie)belangen	

van	de	zender.

	 n	 	De	crisiscommunicatie	richt	zich	vooral	op	de	media,	omdat	de	media	het	slagveld	

zijn	waar	reputaties	worden	gebroken	of	in	positieve	zin	worden	bevestigd.	

� Bij�dienstbare-crisiscommunicatie�staan�de�volgende�uitgangspunten�centraal:�

	 n	 	De	 crisiscommunicatie	 is	 bedoeld	 voor	 hen	 die	 door	 de	 crisis	 getroffen	 zijn.	 Het	

gaat	in	deze	visie	niet	om	de	reputatiebelangen	van	de	zender.	

	 n	 	De	crisiscommunicatie	richt	zich	niet	in	de	eerste	plaats	op	de	media,	maar	op	het	

getroffen	publiek.	Crisiscommunicatie	is	hier	vooral	publiekscommunicatie.
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De eerste verhaallijn: mensbeelden
De verschillen tussen beide visies zijn duidelijk. Interessant is de vraag waar 
en waarom beide visies uit elkaar zijn gelopen. Het antwoord op deze vraag 
markeert het begin van onze eerste persoonlijke verhaallijn. We schrijven 
het vroege voorjaar van 1998. Ik was een halfjaar daarvoor begonnen als 
plaatsvervangend directeur communicatie bij het ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Ik werd ernstig ziek en kreeg de 
diagnose van een levensbedreigende ziekte. De mededeling deed mij op 
mijn grondvesten schudden. Onverwachts en onaangekondigd werd ik met 
mijn eigen sterfelijkheid geconfronteerd. Ik ging op zoek naar antwoorden 
op existentiële levensvragen. Na een lange en moeizame mars in de wereld 
van spiritualiteit, levensbeschouwing, oude wijsheden, mystiek, therapie en 
religiositeit vond ik uiteindelijk een nieuw houvast dat niet alleen mijn per-
soonlijk leven transformeerde, maar ook mijn visie op mijn beroepspraktijk 
als communicatieprofessional fundamenteel veranderende. In de Galjaard-
lezing op 5 februari 2004 met de titel Communiceren zonder spreker (3) heb 
ik daar verslag van gedaan. Gedurende mijn persoonlijke zoektocht stuitte 
ik op een tot dat moment voor mij onbekende bron van wijsheid en kennis. 
Wijsheden die niet alleen al duizenden jaren oud zijn, maar ook nog eens 
een geheel andere kijk op de werkelijkheid representeren. Wijsheden die 
door de westerse wetenschap worden afgedaan als mythisch bijgeloof. 

Deze oude wijsheden staan bekend als de universele hermetische wijsheid. 
Ze wordt toegeschreven aan de Egyptische mythische figuur Hermes Tris-
megistos. Hij wordt gezien als de bron van deze universele wijsheidskennis. 
Hermes was een leraar van wijsheid en wetenschap in een tijd waarin nog 
geen onderscheid werd gemaakt tussen wetenschap en kennis. Als wijs-
heidsleraar helpt Hermes de mens die open staat voor zijn leringen op weg 
om tot inzicht en wijsheid te komen. De wijsheid en kennis van de Hermeti-
ca verschilt fundamenteel van de wetenschappelijke kennis van nu. De hui-
dige materialistische wetenschap beziet de werkelijkheid en de bouwstenen 
van die werkelijkheid zoals die zich aan ons voordoet in termen van materie. 
De oude universele wijsheden kiezen een fundamenteel ander paradigma-
tisch vertrekpunt. Met in het verlengde daarvan een totaal andere kijk op de 
werkelijkheid. Niet materie is het fundament van onze werkelijkheid, maar 
bewustzijn. Een zienswijze overigens die ook in de wat meer verlichte we-
tenschapskringen steeds meer aanhang krijgt. Zo komt een van de meest 
gerespecteerde internationale wetenschappers Robert Lanza in zijn boek 
Biocentrism, how life and consciousness are the keys in understanding the 
true nature of the universe (4) tot een vergelijkbaar inzicht. Hij is een van 

7.2
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de grote pleitbezorgers om het materialistisch paradigma dat de huidige  
wetenschapsopvatting stut, los te laten en de weg van een nieuw (bewust-
zijns)paradigma te bewandelen. Met zijn eigen woorden: 

The world is not, on the whole, the place described in our schoolbooks. For 
several centuries, starting roughly with the Renaissance, a single mindset 
about the construct of the cosmos has dominated scientific thought. This 
model has brought us untold insights into the nature of the universe – and 
countless applications that have transformed every aspect of our lives. But  
this model is reaching the end of its useful life and needs to be replaced with a 
radically different paradigm that reflects a deeper reality, one totally ignored 
until now (5). 

De Hermetica biedt een geheel andere kijk op de aard van de werkelijkheid. 
Op basis daarvan reikt zij andere antwoorden aan om de werkelijkheid te 
doorgronden. Het voert te ver om het gehele filosofisch bouwwerk van de 
Hermetica hier te bespreken. Voor de geïnteresseerde lezer verwijs ik naar 
twee boeken (6) van mijn hand. Daarin laat ik aan de hand van actuele 
vraagstukken zien welke inzichten de Hermetica aanreikt om deze vraag-
stukken te begrijpen. Voor deze tekst concentreren we ons op het Herme-
tisch mensbeeld, dat sterk afwijkt van het mensbeeld dat de wetenschap (en 
dus ook de communicatiewetenschap) als vertrekpunt neemt.

In het Bijbelse boek het evangelie van Marcus stelt Jezus zijn discipelen de 
vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben? Met een eigentijdse variatie kan 
de vraag gesteld worden: wie zeggen de communicatiewetenschappers en 
professionals dat de ontvangers van hun communicatief zendgedrag zijn? 
Het is opmerkelijk te noemen dat deze vraag binnen de communicatiebe-
roepspraktijk zelden tot nooit expliciet op tafel komt. Terwijl het toch dé 
kernvraag van het vak zou moeten zijn. Zeker nu blijkt dat er vanuit de her-
metische wijsheid een heel ander mensbeeld gepresenteerd wordt dan het 
westers wetenschappelijk mensbeeld. Stellen we die vraag over het mens-
beeld dan ontdekken we binnen de (communicatie)wetenschap twee typen 
mensbeelden. 

De	rationele,	individualistische	mens
Het eerste is dat van de rationele, individualistische mens. Dit mensbeeld 
gaat terug naar de Verlichting. De twee belangrijkste grondleggers zijn René 
Descartes (1596-1650) en Auguste Comté (1798-1857). De eerste is bekend om 
zijn uitspraak: “Ik denk, dus ik besta”. Comté, grondlegger van het positi- 
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visme, borduurde voort op dit rationele, individualistische menstype. De 
kern van het positivisme is dat de mensheid zich met de toename van de 
wetenschappelijke kennis tot een steeds hoger niveau van welvaart en wel-
zijn zal kunnen ontwikkelen. We zien het rationele menstype van de mens 
als denkend wezen, begiftigd met een vrije wil en in staat tot het maken 
van rationele afwegingen, vooral in zijn eigen belang (de homo economi-
cus), in de communicatie terug. In de communicatieve relatie met de ont-
vangers van de communicatie ligt de nadruk op het uitleggen, toelichten 
en argumenten aanreiken. Binnen dit rationele menstype worden gevoel,  
emotie, kwetsbaarheid, moraliteit en intuïtie gezien als ondergeschikt en van 
lagere orde dan de ratio. Het is dit type mensbeeld dat lange tijd binnen de  
wetenschap – en dus ook de communicatiewetenschap – heeft gedomineerd.  
Menig communicatieprofessional gaat in zijn communicatieberoepsprak-
tijk vaak onbewust uit van dit type mens. 

De	breinmens
Binnen de gangbare wetenschap worden steeds indringender vragen ge-
steld bij dit mensbeeld. Vooral sinds de neurowetenschap (Dick Swaab, 
We zijn ons brein) met een opmars bezig is. Deze neurowetenschap grijpt 
terug op de evolutieleer van Darwin en meent dat de mens helemaal niet 
zo rationeel is. Zijn zelfbeeld deugt niet. De neurowetenschap zet daar een 
ander mensbeeld naast. Het antwoord op de vraag wie wij zijn, wie de 
ontvangers van de communicatie-inspanningen zijn, wordt gevonden in 
onze hersenen. We zijn geen ‘ik’ dat denkt. We zijn slechts ons brein. Het 
‘ik-besef’ is een illusie. Het volgende citaat geeft kernachtig weer hoe bin-
nen deze stroming naar de mens gekeken wordt. Het komt uit een artikel in  
de Volkskrant (31 maart 2014) waarin psychiater Esther Fenema en oud- 
rechter Albert Otten stellen dat Anders Breivik, dader van de aanslagen in 
Noorwegen in 2011 waarbij 77 mensen om het leven kwamen, niet over een 
vrije wil beschikte:

Er is ruimschoots wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat wat wij 
doorgaans aanduiden met ‘mentale processen’ in feite fysische processen in 
onze hersenen zijn, die een deterministisch verloop hebben. Dat wil zeggen 
dat het gedrag dat de mens vertoont op elk moment de resultante is van zijn 
aanleg, gevormde ervaring en eisen die de leefomgeving stelt. Er is dus geen 
ander gedrag dan het getoonde gedrag mogelijk. Dit geldt niet alleen voor 
fysieke bewegingen van het lichaam, maar evenzeer voor hersenfuncties als 
nadenken, weifelen, willen en beslissen en zelfs voor nog complexere zaken 
als bijvoorbeeld liefde en geloof. Dit zijn alle fysieke processen waarin diverse  
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hersengebieden met elkaar in verbinding staan, waarbij wat wij aanduiden 
als bewustzijn en geweten slechts twee voorbeelden van breinactiviteit zijn. 

Het zelfstandig denkende ‘ik’ van Descartes wordt gezien als een illusie. Im-
mers: we denken wel dat ons ‘ik’ de keuzes maakt, maar niets is minder waar: 
het zijn onze hersenen. Alles wat de mens zelf vindt en ervaart, wordt gezien 
als een illusie. Ook binnen de communicatiewetenschap en beroepspraktijk 
rukt dit type mensbeeld op. Getuige de volgende twee citaten. Het eerste 
vond ik in een boek van communicatieman Mark Earls De ultieme kudde; het 
begrijpen en beïnvloeden van massagedrag (7), waarin hij stelt: 

Tot slot is het ik-gevoel – ons subjectieve gevoel dat we wezens met een be-
wustzijn zijn – vaak ook grotendeels een illusie. Er is geen ‘ik’ zoals we die 
graag zien; er is niet een plaats in het brein waar de leidinggevende beslissin-
gen worden genomen; niemand die de leiding heeft en op de knoppen drukt. 
(…) Een verdomd goede illusie, waar elke dag miljarden mensen intuinen. (…) 
Het belangrijkste punt voor ons is echter dit: als wij en de chimpansee zoveel 
op elkaar lijken, moeten we onze ogen dan niet openen voor de chimpansee 
in ons? (8)

Een tweede citaat is van een van de prominente Nederlandse communicatie-
wetenschappers, Bert Pol. In zijn boek Nieuwe aanpak in overheidscommu-
nicatie (9) lezen we de volgende zin, die niets aan duidelijkheid te wensen 
overlaat van het wetenschappelijk mensbeeld van Bert Pol: 

De laatste jaren is er bijvoorbeeld een sterke toename van inzichten in de wer-
king van de menselijke hersenen. Dit levert waardevolle inzichten op over de 
werking van de communicatie (10).

Volgens dit type mensbeeld communiceren we dus niet met een zelfstandig 
denkende ‘ik’ maar met onze hersenen. Deze breinmens is het product van 
de evolutie, gekenmerkt door een permanente strijd om ons als soort te con-
tinueren. Het menselijk gedrag zoals dat tot uitdrukking komt in godsdienst, 
liefde en sociale interactie is de resultante van eigenschappen die onze verre 
voorouders in staat stelden om in het gevecht te overleven. De strijd om te 
overleven heeft van de mens een wezen gemaakt dat slechts uit is op eigen-
belang, zelfoverleving en succes. Eigenschappen als betrokkenheid en zorg 
voor een ander, mededogen, zelfopoffering en altruïsme zijn vanuit dit type 
mensbeeld eerder afwijkingen dan normaal menselijk gedrag. 
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Hermetisch	mensbeeld:	de	godmens
De Hermetica stelt daar een fundamenteel ander mensbeeld tegenover. Het 
verschil kan niet groter zijn. We zijn, zo leert de universele wijsheid, geen 
‘ik-illusie’ of ‘sociale apen’, dan wel ons ‘brein’. Wat we wel zijn, verwoordt 
Hermes zelf: 

Daarom, Asclepius, is de mens een groot wonder, een eerbiedwaardig en eer-
waardig wezen. Hij gaat over in de natuur Gods, als ware hij zelf een god. Hij 
kent het geslacht der geesten, omdat hij weet, dat hij dezelfde oorsprong heeft 
als zij (11). 

Vanuit haar paradigmatisch vertrekpunt dat alles met bewustzijn begint, 
onderscheidt de oude wijsheid binnen het menselijk bewustzijn een drietal 
componenten. Ten eerste het egobewustzijn. Hier huist niet alleen de ratio, 
maar ook de lagere waarden en driften van de mens. Denk aan hebzucht, 
machtsmisbruik, het eigen gelijk, egoïsme, afgunst, jaloezie, et cetera. De 
tweede component is het zielsbewustzijn en de derde is het goddelijk be-
wustzijn. Voor het gemak vatten we deze laatste twee componenten samen 
als het hogere of morele bewustzijn. In dit deel van het morele bewustzijn 
vinden we waarden als creativiteit, intuïtie en gevoel en de hogere im-
materiële waarden als dienstbaarheid, vergeving, duurzaamheid, verant-
woordelijkheid, et cetera. De Hermetica presenteert ons niet alleen een 
fundamenteel ander mensbeeld, maar ook nog eens een veel verhevener 
mensbeeld dan de gangbare wetenschap ons voorhoudt. We zijn geen soci-
ale aap of breinmens, maar een ‘godmens’. Of in wat meer gangbaar jargon: 
we zijn zelfbewuste mensen met een scherp moreel besef, inclusief het ver-
mogen om vanuit dat morele bewustzijn te beoordelen of de ander eerlijk, 
oprecht, integer, dienstbaar en oprecht is. 
Er worden steeds meer kritische kanttekeningen geplaatst bij het weten-
schappelijk egocentrisch mensbeeld. De geluiden om tot erkenning te 
komen van de zelfbewuste burger met haar hoog ontwikkeld moreel be-
wustzijn nemen toe. Zo komt dit veel positiever hermetisch mensbeeld naar 
voren uit een onderzoek van cultuursocioloog Van den Brink. Dit onderzoek, 
dat verscheen onder de titel De lage landen en het hogere (12), belicht de be-
tekenis van geestelijke beginselen in Nederland. Uit dit onderzoek blijkt dat 
het overgrote deel van de (zelfbewuste) Nederlanders niet slechts voort-
gedreven wordt door egoïsme, het najagen van het eigen belang en indivi-
dualisme. Velen streven hogere idealen na, de ratio en het denken voorbij. 
Hogere idealen die voortkomen uit spirituele motieven, geestelijke waarden 
en morele beginselen. 
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Met de Hermetica als voedingsbron zijn zij met volle overtuiging tot het in-
zicht gekomen dat zij zoveel meer zijn dan ons brein. Ons ‘ik-besef’ is geen 
illusie. Zeker niet. We zijn toegerust met een zelfreflecterend bewustzijn. De 
mens van dit type mensbeeld is zich terdege bewust van zichzelf, ervaart en 
beleeft de wereld om zich heen; de wereld van gevoelens, intuïtie, affectivi-
teit, creativiteit, liefde, mededogen. 
Vastgesteld moet worden dat dit type mensbeeld binnen de communica-
tieberoepspraktijk niet bestaat. De verklaring? Het past niet binnen het  
materialistisch paradigma. Vanwege dit paradigma kan de wetenschap en 
in het verlengde daarvan de communicatieberoepspraktijk geen betekenis 
geven aan bewustzijnsprocessen die niet te herleiden zijn tot onze (materi-
alistische) hersenen. 

De tweede verhaallijn: botsende beroepspraktijk
De vondst van dit zelfbewuste, hermetisch mensbeeld was niet alleen een 
openbaring. Het overtuigde mij op alle fronten. De eerste regels van de twee-
de verhaallijn werden geschreven. Zelfbewust durf ik de stelling wel aan dat 
ik geen pur sang ratiomens ben en al helemaal geen breinmens. De weten-
schappelijke mensbeelden zijn niet alleen een ernstige vergissing met ver-
regaande gevolgen, maar het is nog meer een grove belediging van, met de 
woorden van Hermes, de mens als goddelijk wezen. De stelligheid waarmee 
ik beide wetenschappelijke mensbeelden naar het rijk der fabelen verwijs, 
komt niet alleen voort uit mijn eigen proefondervindelijk ervaren. Miljoe-
nen mensen zijn tot dit zelfde inzicht gekomen. 

De laatste decennia is er, vooral in de Westerse wereld, sprake geweest van 
een vorm van collectieve zelfbewustwording. Mede dankzij internet, de 
(hernieuwde) aandacht voor spiritualiteit, oosterse religies, yoga, meditatie, 
mindfulness en oude wijsheden zijn miljoenen tot het inzicht gekomen dat 
niet alleen de wetenschap, maar ook de institutionele religies er met hun 
mensbeelden volstrekt naast zitten. Het verhaal dat de samenleving zelf 
vertelt, spreekt boekdelen. Van deze miljoenen zelfbewuste stemmen halen 
we er een paar aan ter illustratie van de weerlegging van het wetenschap-
pelijk mensbeeld. 

Zo is Apple-oprichter Steve Jobs tot het volgende inzicht gekomen:

Heb de moed om je hart en intuïtie te volgen. Zij weten op de een of andere 
manier al wat je echt wilt worden.

7.3
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Peter Burwash, een specialist op het terrein van leiderschap houdt zijn ge-
hoor voor: 

Ik heb zes jaar lang leiders van de hele wereld bestudeerd. 99,9 procent van 
hen zei dat intuïtie belangrijker is dan logica. Logica is wat je hebt geleerd. 
Intuïtie is wie je bent. Het betekent niet dat je niet praktisch mag zijn en geen 
logica en gezond verstand mag gebruiken, maar dat het eerste emotionele  
gevoel heel belangrijk is. 

En in een ingezonden brief in het dagblad Trouw van 27 maart 2014 schrijft 
Tienke Klein naar aanleiding van een artikel over bijna-doodervaringen:

De wet van het leven houdt meer in dan alleen de wet van de zwaartekracht. 
Zo is denken een onderdeel van het bewustzijn, maar bewustzijn reikt verder 
dan het denken. Ik heb tweemaal een bijna-doodervaring gehad en het heeft 
mijn leven ongelofelijk verruimd. Wie zichzelf leerstellig opsluit in de kleren-
kast van het denken, ontzegt zichzelf de immense reikwijdte van bewustzijn.

Het zal niet verbazen dat dit hermetisch mensbeeld mij in mijn beroeps-
praktijk van de overheidscommunicatie steeds vaker en indringender op de 
schouder tikte. Ik werd steeds kritischer op een communicatieberoepsprak-
tijk die acteerde vanuit mensbeelden waar niet alleen ik, maar miljoenen 
burgers voor wie de communicatie van de overheid bedoeld is, zich niet in 
herkennen. Maar de spelbepalers binnen de wereld van de overheidscom-
municatie hadden daar geen boodschap aan. Integendeel. De wetenschap 
van de reputatiecommunicatie, met op de bagagedrager het tweetal brein 
en ratio begon juist eind jaren negentig aan een stevige opmars. Deze ze-
genrijke intocht van de reputatiekaravaan in het land van de overheidscom-
municatie lag in het verlengde van de opmars van de neoliberale ideologie 
van marktwerking en bedrijfsmatig werken binnen de overheid. Met deze 
ideologie kwam ook de communicatieaanpak van het bedrijfsleven de over-
heidscommunicatie binnen. De vermeende successen van het instrumen- 
tarium van de marketingcommunicatie werden geschikt gemaakt om 
binnen de overheidscommunicatie toe te passen. Zo werden ministeries,  
ministers, burgemeesters, steden en dorpen, Europa, politici en politieke 
partijen ‘merken’, die met behulp van marketingtechnieken, reclame en PR 
aan de burger gebracht moeten worden. Dit alles overgoten met de saus van 
het wetenschappelijk mensbeeld. 
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Reputatiecommunicatie
Zo groeide de reputatiecommunicatie uit tot de dominante stroming bin-
nen de overheidscommunicatie (13). Speerpunt van deze wetenschappe-
lijk ingebedde reputatiecommunicatie is dat een goede naam, een goede 
reputatie, cruciaal is voor elke organisatie. Als de klant vertrouwen heeft 
in het bedrijf of de burgers in de overheid, is de belangrijkste voorwaarde 
geschapen voor effectieve communicatie. Dit werd ook voor de overheid in 
haar communicatiebeleid het centrale geloofsbeginsel. De overheid moest 
in haar communicatie gaan sturen op de eigen reputatie. Net als in het be-
drijfsleven werd reputatie het instrument van continuïteit. Om zo met be-
hulp van reputatiecommunicatie draagvlak voor het beleid van de overheid 
te creëren. Aanhangers van de reputatieaanpak hebben een groot vertrou-
wen in de mogelijkheden om met communicatie te managen en gedrag te 
beïnvloeden. De belangrijkste factoren voor een goede reputatie zijn vol-
gens de aanhangers zichtbaarheid, jezelf op de kaart zetten, transparantie,  
authenticiteit, je onderscheiden, consistentie en vertrouwen. Het communi-
catiebeleid is er vooral op gericht de regie te voeren op alle communicatieve 
uitingen en het gedrag van de organisatie. Het doel is de reputatie te beves-
tigen en te handhaven. 

Ondanks wat kritische kanttekeningen als toenmalig lid van de Voorlich-
tingsraad denderde de reputatietrein door. Discussies over (veronderstelde) 
mensbeelden werden niet gevoerd. Het etiket wetenschappelijk verant-
woord was voldoende om elke discussie uit de weg te gaan. Terwijl dat 
de kern van de discussie had moeten zijn. Het gevolg is dat de reputatie- 
gelovigen, en met hen de mainstream van de communicatiewetenschap-
pers, de ogen sluiten voor wat voor menig zelfbewuste burger met moreel 
bewustzijn de belangrijkste voorwaarden zijn voor een effectieve commu-
nicatierelatie: de hogere immateriële waarden als betrouwbaarheid, geloof-
waardigheid, eerlijkheid, dienstbaarheid en oprechtheid. Het is de meetlat 
waarlangs we de meest uiteenlopende communicatie-uitingen leggen. Het 
feit dat de communicatieprofessie dit morele bewustzijn negeert, heeft 
tot gevolg dat zij een blinde vlek heeft voor dat wat in elke communicatie- 
uiting wordt mee-gecommuniceerd. 
Dat wat onbedoeld wordt mee-gecommuniceerd is niet alleen uiterst effec-
tief, maar staat in veel gevallen juist een goede reputatie in de weg. Omdat 
deze onbedoelde mee-gecommuniceerde lading in veel gevallen de lagere 
immateriële waarden zijn (de ego-waarden) van onwaarachtigheid, oneer-
lijkheid, de leugen, het eigen belang en niet-integer. Immers in de dagelijkse 
strijd om reputaties en beeldvorming is veel (amoreel) gedrag geoorloofd. 
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De mee-gecommuniceerde immateriële waarden mogen dan geen studie-
object van communicatiewetenschappers zijn, dat betekent niet dat ze geen 
doorslaggevende rol spelen in de effectiviteit van de communicatie. Want 
de zelfbewuste burger heeft feilloos door of er sprake is van eerlijkheid, op-
rechtheid en betrokkenheid. We nemen scherp waar of het eigen belang of 
het algemene belang gediend wordt. We zien elke dag weer dat de overheid 
vooral over zichzelf communiceert. We ergeren ons aan de kunstmatige, 
aangeleerde reclame- en marketingtaal van overheidsbestuurders met hun 
kernboodschappen, ingestudeerde grapjes, oneliners en PR-teksten. En dat 
de leugen gemeengoed is binnen de reputatie-communicatie verbaast nie-
mand meer. Sterker nog: het is in de ogen van mening reputatiedenker van-
zelfsprekend geoorloofd. 
Dat laatste werd nog eens onthullend zichtbaar in de documentaire Geld 
stinkt niet, uitgezonden op 17 mei 2015. In deze documentaire werd met een 
deel van de hoofdrolspelers teruggeblikt op de onderhandelingen tussen de 
Belgische en Nederlandse regering over het Fortis/ABN AMRO debacle. Na 
afloop van deze onderhandelingen, waarbij ABN AMRO in handen van de 
Nederlandse staat kwam, vertelde de toenmalige Nederlandse minister van 
Financiën, Wouter Bos voor de pers aan de Nederlandse bevolking dat Ne-
derland de goede delen van de banken in bezit had gekregen en de Belgen de 
slechte delen. In de documentaire lieten de toenmalige Belgische regerings-
leden geen spaander heel van Wouter Bos. Wouter Bos was gedurende de 
onderhandelingen alleen maar met communicatie en beeldvorming bezig. 
Zijn mediaverklaring over de verdeling tussen de Belgen en de Nederlanders 
was - volgens de Belgen - één grote leugen. Ze gebruikten grote woorden 
in de documentaire om Bos af te serveren: laag bij de grond, achterbaks en 
leugenachtig. 

Na het zien van de uitzending verwachtte ik in de Nederlandse media en in 
de politiek scherpe reacties op dit optreden van Bos. Kamervragen wellicht 
of verontwaardigde twitterende Kamerleden. Media die uitpakten met kop-
pen als: oud-minister heeft de Nederlandse bevolking voorgelogen. Niets 
van dat alles. Van een leugen meer of minder kijkt men blijkbaar niet meer 
op. De zelfbewuste, morele burger echter wel!

Deze liet ook van zich horen in een ander voorbeeld. Illustratief voor het feit 
dat de reputatiecommunicatie-professional het morele bewustzijn in de 
communicatieve relatie met burgers en samenleving miskent. In een stort-
vloed van online reacties op een bericht in diverse media in de zomer van 
2013 namen zij het woord. Het artikel ging over het zorgelijke imago van 
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woningcorporaties. Veroorzaakt door torenhoge salarissen van corporatie-
bestuurders, fraudezaken en uit de hand gelopen vastgoedprojecten. Het 
artikel maakte melding van het feit dat de woningcorporaties de hulp inrie-
pen van reputatiecommunicatie-professionals om het geschonden imago te 
herstellen. Het ingehuurde reputatieadviesbureau schreef voor 80.000 euro 
een advies met de titel Samen werken aan maatschappelijk vertrouwen. Er 
werd voorgesteld om te putten uit de reputatiecommunicatie-toolkit en een 
profileringspoor te ontwikkelen dat de meerwaarde van de sector moet be-
nadrukken. Een groep aansprekende personen moet gaan uitleggen welke 
goede dingen corporaties doen. De online lezersreacties van zelfbewuste 
burgers waren veelzeggend. De lezers hadden geen dure rapporten en com-
municatiedeskundigen nodig om te weten hoe het imago verbeterd kan 
worden: heb oog voor morele beginselen. Zo stelt een lezer:

Houd je bij je corebusiness, handel eerlijk en integer en luister naar je geweten. 
Zo simpel is het. Ik had ze die 80 mille kunnen besparen. 
 

Crisiscommunicatie is reputatiecommunicatie
Deze reputatieaanpak domineerde, bij gebrek aan alternatief, eind jaren ne-
gentig ook de crisiscommunicatie van de overheid. Vanuit mijn functie als 
plaatsvervangend directeur communicatie en mede verantwoordelijk voor 
de crisiscommunicatie van de rijksoverheid was ik daar getuige van. Vanuit 
deze verantwoordelijkheid schoof ik aan bij het ministeriële crisisteam als 
communicatieadviseur. Het zal toeval zijn geweest, maar juist in die periode 
(van 1998 tot 2004) deden zich veel crises voor of was er sprake van gebeur-
tenissen die in potentie tot een crisis hadden kunnen uitgroeien. 

Zo speelde het millenniumvraagstuk, de invoering van de euro, het Europees 
kampioenschap voetbal in Nederland en België, waren er drie Koninklijke 
begrafenissen, was er sprake van extreme droogte of wateroverlast, was er 
de terreuraanslag op de Twin Towers, werden politieke moorden gepleegd op 
Pim Fortuyn en Theo van Gogh, werd IKEA bedreigd, ontplofte in Enschede 
een vuurwerkfabriek, vielen vele doden bij de cafébrand in Volendam, kregen 
we te maken met de mond- en klauwzeercrisis en moest de Nederlandse rege-
ring haar politieke standpunt bepalen over de tweede oorlog in het Irak van 
Saddam Hoessein. Vanuit die verantwoordelijkheid zag ik hoe vooral de repu-
taties en belangen van ministers en departementen bij crisiscommunicatie 
leidend waren en de focus van de crisiscommunicatie zich vooral op de media 
richtte en niet op de behoeften en belangen van de getroffen samenleving.  

7.4
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Drie voorbeelden uit de praktijk van toen illustreren dat ook de overheid in 
tijden van crisis destijds haar communicatie vooral door eigen reputatie of 
institutioneel belang liet bepalen: 

 Voorbeeld 1

	 �Kort	na	de	aanslagen	van	11	september	werd	de	Nederlandse	bevolking	op	4	december	

2002	in	de	vroege	ochtend	opgeschrikt	door	mediaberichten	dat	filialen	van	IKEA	het	

slachtoffer	waren	van	terreur.	Er	waren	bommen	geplaatst,	zo	ging	het	verhaal.	Ook	

ik	werd	met	dit	nieuws	wakker	en	belde	direct	met	het	Nationale	Crisiscentrum	(NCC)	

van	het	ministerie.	Daar	kreeg	ik	te	horen	dat	het	geen	terreur	was,	maar	gewone	af-

persing.	Op	mijn	vraag	waarom	we	dat	niet	naar	buiten	brachten,	was	het	antwoord	

dat	het	Openbaar	Ministerie	dat	niet	wilde	om	haar	eigen	onderzoek	niet	te	verstoren.	

Ik	was	verbijsterd.	Zeker	zo	kort	na	11	september	zat	de	terreurschrik	er	ook	bij	miljoe-

nen	Nederlanders	goed	in.	Toch	kozen	de	autoriteiten	ervoor	deze	miljoenen	in	hun	

schrik	te	laten	en	te	kiezen	voor	haar	eigen	belang.	

 Voorbeeld 2

	 	Op	6	mei	2002	werd	Pim	Fortuyn	vermoord.	Een	schok	ging	door	de	Nederlandse	sa-

menleving.	De	toenmalige	minister	van	BZK	legde	er	in	zijn	verklaring	die	avond	vooral	

nadruk	op	dat	hij	en	zijn	ministerie	rond	de	beveiliging	van	Pim	Fortuyn	geen	fouten	

gemaakt	hadden.	Ook	hier	was	de	reflex	in	de	crisiscommunicatie	om	vooral	het	eigen	

verhaal	te	vertellen,	met	het	oog	op	het	eigen	politieke	reputatiebelang.

 Voorbeeld 3

	 �In	 het	 vroege	 voorjaar	 van	 2003	 besloot	 de	 toenmalige	 regering	 onder	 leiding	 van	

premier	Jan	Peter	Balkenende	politieke	steun	te	verlenen	aan	de	oorlog	 in	 Irak	van-

wege	het	vermeende	feit	dat	het	Irak	van	Saddam	Hoessein	over	massavernietigings-

wapens	zou	beschikken.	Een	groot	deel	van	de	Nederlandse	bevolking	steunde	deze	

oorlog	niet.	Daarom	adviseerde	de	strategiegroep	communicatie	onder	mijn	voorzit-

terschap	het	kabinet	in	de	crisiscommunicatie	rekening	te	houden	met	dit	gegeven	en	

de	bevolking	op	eerlijk,	open	en	transparante	wijze	mee	te	nemen	in	het	besluitvor-

mingsproces	van	het	kabinet.	Zeker	in	vraagstukken	van	oorlog	en	vrede,	zo	meende	

de	 strategiegroep,	 heeft	 de	 samenleving	 daar	 recht	 op.	 Daar	 dachten	 ze	 met	 name	

op	het	ministerie	van	Buitenlandse	Zaken	met	minister	Jaap	de	Hoop	Scheffer	anders	

over.	Daar	was	de	kogel	al	lang	door	de	kerk.	Ongeacht	wat	de	samenleving	vond,	de	

beleidslijn	van	Buitenlandse	Zaken	was:	wij	steunen	Amerika	te	allen	tijde.	Ook	hier	

in	de	crisiscommunicatie	geen	oog	voor	de	gevoelens,	zorgen	en	opvattingen	van	de	

samenleving.	
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Ook later, ik had inmiddels de Haagse wereld verlaten (14) domineerde in 
veel crises vooral het politieke en departementale eigenbelang. In 2007 brak 
in Nederland de Q-koorts uit en in een uiterst kritisch rapport concludeerde 
de Nationale Ombudsman in 2012 veelzeggend: 

De relatie tussen de overheid en de Q-koortspatiënten is ernstig geschaad. De 
overheid had de burger gedurende de Q-koortsepidemie onvoldoende op haar 
netvlies staan. En nog steeds kijkt de overheid onvoldoende naar wat de bur-
ger nodig heeft om weer verder te gaan. Dat is niet behoorlijk.

Zo mogelijk nog harder was het oordeel van dezelfde ombudsman in 2015 
over het zogenaamde PGB-dossier. Ook hier, zo concludeerde de ombudsman 
zijn de belangen van de burger ernstig uit het oog verloren. En dat allemaal 
met behulp van tientallen communicatieprofessionals die mede deze wer-
kelijkheid hebben geschapen. 

De derde verhaallijn: van reputatie naar dienstbaarheid
Het was mij, na mijn vertrek uit het ‘Haagse Egoland’ duidelijk: het roer 
moest om. Wilde de overheid in tijden van crises voldoen aan de (communi-
catie)behoeften en belangen van de getroffenen, dan moest er uit een ander 
vaatje worden getapt. De twee verhaallijnen die we tot nu toe gevolgd heb-
ben, leverden voldoende bouwstenen op om een fundamenteel ander model 
te ontwerpen. Het nieuwe model diende gebouwd te worden op een nieuw 
paradigma, stuttend op de volgende drie pijlers: 
1.  de erkenning van het zelfbewuste hermetisch mensbeeld; 
2.   vertrekpunt diende niet de reputatie van de zender te zijn, maar vanuit 

een dienstbare houding, de behoeften van de getroffenen en 
3.   niet de media maar het getroffen publiek diende de belangrijkste doel-

groep van de crisiscommunicatie te zijn. 

De eerste schetsen – het begin van de derde verhaallijn – van het nieuwe 
paradigmatisch model werden op papier gezet toen ik nog in functie was. 
We schrijven december 2003. Als lid van de Voorlichtingsraad schreef ik 
samen met diverse collega’s van verschillende departementen een rapport 
met de titel Risico en Crisis gecommuniceerd; naar een verbeterde risico- en 
crisiscommunicatie. De belangrijkste conclusie van het rapport was dat de 
crisiscommunicatie van de overheid onvoldoende is toegesneden op de ver-
anderende samenleving en haar burgers. Over die burgers stelt het rapport 
dat zij steeds mondiger en zelfstandiger zijn geworden. Ook onderstreept 

7.5
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het rapport het belang om te weten wat er tijdens crises bij de burgers leeft. 
Kortom, een eerste vingeraanwijzing dat het bij crisiscommunicatie gaat om 
de belangen van de burgers en niet primair om de reputatiebelangen van de 
overheid en haar dienaren. Wel ademt het rapport de sfeer van het groot ge-
loof in reputatiecommunicatie als managementtool. Het rapport noemt het 
winnen en behouden van het publieke vertrouwen als een van de belang-
rijkste factoren om tot een succesvolle crisiscommunicatie te komen. Ook 
ligt de nadruk vooral op de communicatie met de media. Dit was overigens 
niet zo verwonderlijk omdat in 2003 de sociale media nog tot volle wasdom 
moest komen.

Het rapport van de Voorlichtingsraad concludeert dat om de crisiscommuni-
catie (en in het verlengde daarvan risicocommunicatie) op een professioneel 
niveau te brengen, het nodig is om een landelijk expertisecentrum op het 
gebied van risico- en crisiscommunicatie (ERC) in het leven te roepen. Het 
voorstel om tot de oprichting van het ERC te komen, wordt door het kabinet 
overgenomen en in het voorjaar van 2005 gaat het ERC van start. Terugkij-
kend kan worden geconcludeerd dat het enthousiasme en gedrevenheid van 
de medewerkers van het ERC een onschatbare bijdrage heeft geleverd aan 
de bewustwording, vooral ook bij de lagere overheden, van het belang van 
crisiscommunicatie en de noodzaak om daarbij vooral de belangen van de 
getroffenen leidend te laten zijn. Het ERC is in 2010 opgeheven, maar ze had 
haar belangrijke missiewerk in het land volbracht. 

Tijdens mijn werkzaamheden als kwartiermaker van het ERC kwam ik in 
contact met Frank Regtvoort. Zonder dat we daarvoor veel woorden nodig 
hadden, herkenden we bij elkaar dezelfde motivatie en gedrevenheid om de 
crisiscommunicatie van reputatie om te buigen naar dienstbaarheid. Vanaf 
dat moment trokken we samen op. Een van de eerste resultaten van deze 
samenwerking was de publicatie van het leerboek Risico en crisiscommuni-
catie, succesfactor in crisissituaties (15) in het najaar 2007. In dit boek, dat in-
middels zijn vierde druk heeft beleefd, zetten we de definitieve stap richting 
uitgang van de reputatiecommunicatie. Achteraf kan worden vastgesteld 
dat dit boek een cruciale rol heeft gespeeld om de gedachte verder in het 
land te verspreiden dat crisiscommunicatie geen ego- maar een dienstbare 
attitude vraagt. In het eerste hoofdstuk van het boek, Communiceren in ver-
andering, namen we niet alleen afstand van het wetenschappelijk (verlich-
tings)mensbeeld en kozen we voor de zelfbewuste (hermetische) burger als 
vertrekpunt, maar veel scherper dan in het rapport van de Voorlichtingsraad 
stelden we dat crisiscommunicatie zich niet verdraagt met de visie, werk-
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wijze en doelstellingen van de reputatiecommunicatie. In het boek formule-
ren we deze expliciete keuze om de deur van de reputatiecommunicatie als 
aanvliegroute bij crisiscommunicatie definitief dicht te doen als volgt: 

Het uitgangspunt moet zijn dat bij maatschappelijke risico’s en crises het de 
verantwoordelijke overheidsinstanties, bestuurders en politici niet zou moe-
ten gaan om de eigen reputatie of het eigen (politieke) belang, maar om de 
belangen van slachtoffers en de samenleving (16).

Hoewel bedoeld als leerboek voor het hoger en universitair onderwijs, bleek 
dat het boek in de praktijk grote aftrek vond bij tal van functionarissen 
die werkzaam waren binnen het brede palet van crisismanagement. Onze 
keuze voor dienstbaarheid in de crisiscommunicatie en het afscheid van 
de reputatiecommunicatie sprak blijkbaar velen aan. De jaren die volgden 
stonden in het teken van missiewerk. Overal waar we maar gevraagd wer-
den, vertelden we ons verhaal van de dienstbare crisiscommunicatie en de 
noodzaak om in de crisiscommunicatie afscheid te nemen van de reputa-
tiecommunicatie. We spraken burgemeesters, wethouders en andere spelers 
binnen het domein van crisismanagement. We onderrichten communica-
tieprofessionals in het land, we spraken op congressen en andere publieke 
bijeenkomsten. Met steeds meer succes. Meer en meer lieten spelers in de 
crisiswereld zich overtuigen van de noodzaak van dienstbare crisiscommu-
nicatie en werden discipelen van onze overtuiging. 

In 2009 boekten we een eerste succes bij het aan de man brengen van onze 
visie. Samen met de crisiscommunicatiespecialist van het Nederlands Ge-
nootschap voor Burgemeesters (NGB) Wouter Jong schreven we het boekje 
Als het op communiceren aankomt; crisiscommunicatie voor (loco) burgmees-
ters (17). Het boekje werd in een grote oplage onder bestuurders verspreid 
en werd zo van grote betekenis in de bestuurlijke acceptatiegraad van onze 
visie en werkwijze. Het navolgende citaat uit het boekje vat de kern samen:
 
In plaats van de reputatiebenadering zijn wij voorstander van de relatie-
benadering. Deze benadering van communicatie erkent de fundamentele 
veranderingen van de informatiesamenleving. De ontvanger wordt in de re-
latiebenadering niet meer gezien als een passief wezen. Hij is geen afgeleide 
meer van de modellen van de beleidsmakers van organisaties, bedrijfsleven 
en overheid. Bestuurders erkennen dat de machtige burger een volwassen en 
zelfstandige (informatie)positie heeft en geen ‘leeg hoofd’ is dat gevuld moet 
worden met gedachten en denkbeelden. De mens is zijn eigen institutie ge-
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worden en kan op basis van eigen informatie en een eigen levensopvatting 
betekenis geven aan de informatie die hij van overheid en anderen krijgt. (..) 
In de relatiebenadering wordt de burger met zijn diversiteit aan identiteiten 
en macht erkend (18). 

Het zogenaamde burgemeestersboekje heeft grote invloed gehad op de ver-
dere acceptatie van ons model binnen de lagere overheden. Het bracht ons 
in het landelijk missiewerk nieuwe belangstellenden. Veiligheidsregio’s 
nodigden ons uit om opleidingstrajecten en trainingen te gaan verzorgen 
voor de communicatieprofessionals, bestuurders en beleidsmakers. Het en-
thousiasme over het model en de onderliggende visie groeide. De kritische 
massa om de haven van de reputatiecommunicatie in tijden van crisis te 
verlaten nam toe. Dat mondde uit in een volgende stap. In het kader van het 
project GROOT(ER) (2010-2012), bedoeld om te komen tot een standaardise-
ring én professionalisering van de gemeentelijke bevolkingszorgprocessen 
(waaronder ook crisiscommunicatie), werd onze filosofie en model van cri-
siscommunicatie als uitgangspunt genomen. Het gevolg: alle 25 veiligheids-
regio’s hebben nu in hun crisisplannen onder het kopje crisiscommunicatie 
staan dat deze dient te voorzien in de maatschappelijke informatiebehoefte. 
Bijkomend voordeel van het project GROOT(ER) was dat ook kwaliteits- en 
opleidingseisen zijn geformuleerd waaraan de functionarissen die verant-
woordelijk zijn voor de crisiscommunicatie moeten voldoen. Een belangrijke 
stap naar de verdere professionalisering.

Dienstbare	crisiscommunicatie
De laatste stap zette de minister van Veiligheid en Justitie. In 2013 presen-
teerde de minister het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming waarin 
ons model tot verplicht model voor alle overheidsorganisaties werd voor-
geschreven. Om dit model ook daadwerkelijk in alle veiligheidsregio’s in te 
voeren, stelde de minister voor twee jaar financiële middelen aan de veilig-
heidsregio’s ter beschikking . Het doel was bereikt. Het missiewerk geslaagd. 
De reputatiehaven definitief verlaten. Geen ego-, maar dienstbare crisis-
communicatie. En zo werd de dienstbare crisiscommunicatie de nieuwe 
standaard. Anno 2016 hanteren alle overheidsorganisaties die in tijden van 
crisis de verantwoordelijkheid hebben om te communiceren het model van 
dienstbare crisiscommunicatie. 

Wanneer we terugkijken op een groot aantal incidenten en crises van de 
afgelopen jaren, dan kunnen we concluderen dat daar waar dit model werd 
toegepast de crisiscommunicatie succesvol is verlopen. Denk aan de grote 
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zedenmisdrijven in Amsterdam met Robert M. en die in Den Bosch rond 
zwemleraar Benno L. In beide gevallen stond de crisiscommunicatie geheel 
in het teken van de belangen en behoeften van de getroffenen. Denk ook 
aan de crisiscommunicatie van de regering ten tijde van de ramp met MH17. 
Het is geen toeval dat het kabinet grote waardering oogstte voor de wijze 
waarop zij communicatief handelden in deze crisis. Maar ook in tal van klei-
nere crises en incidenten liep de crisiscommunicatie goed met dank aan 
het model van de dienstbare crisiscommunicatie. De praktijk leert ook dat 
het fout gaat als men andere belangen dan die van de getroffenen als uit-
gangspunt kiest. Een goed voorbeeld is het incident rond de monstertruck 
in Haaksbergen. Rond de kwestie van het vergunningenbeleid koos de toen 
zittende burgemeester ervoor om vooral zijn eigen bestuurlijke toekomst 
veilig te stellen. De keuze dus voor ego-crisiscommunicatie. Om hem in deze 
reputatiestrijd bij te staan, contracteerde de burgemeester een extern com-
municatiebureau geschoold in het reputatiegeloof. Het mocht uiteindelijk 
niet baten. Een vertrek als burgemeester was uiteindelijk onvermijdelijk. De 
wijze les die bestuurders hieruit kunnen trekken, is dat wanneer in tijden 
van crisis het pad van de reputatieschool wordt gekozen, de deur naar de 
bestuurlijke uitgang onvermijdelijk is.

Crisiscommunicatie: het operationele model
In het eerste deel stonden we uitvoerig stil bij de ontstaansgeschiedenis van 
wat we dienstbare crisiscommunicatie genoemd hebben. We hebben gezien 
dat de fundamenten ervan uit een ander paradigma dan die van de reputa-
tieschool stammen. Gelijk oplopend met het missiewerk binnen bestuurlijk 
Nederland om deze visie tot de nieuwe standaard te verheven, bouwden we 
verder aan een model en werkwijze die niet alleen in de crisiscommuni-
catiepraktijk van alledag eenvoudig toepasbaar is, maar ook nog eens een 
honderd procent garantie geeft op succes. In het tweede deel van dit betoog 
staan we stil bij het model, zoals dat er nu ligt. Het vertrekpunt – noem het 
de onderliggende filosofie – laat zich samenvatten in de eerder beschreven 
drie pijlers: 

1.  de erkenning van het zelfbewuste hermetisch mensbeeld; 
2.   vertrekpunt diende niet de reputatie van de zender te zijn, maar vanuit 

een dienstbare houding, de behoeften van de getroffenen en 
3.   niet de media, maar het getroffen publiek diende de belangrijkste doel-

groep van de crisiscommunicatie te zijn.
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Vervolgens stelden we ons de vraag: wat zijn de communicatiebehoeften die 
bij getroffenen ontstaan tijdens crisissituaties? Dat zijn er drie, ongeacht het 
type crisis. Men heeft behoefte aan informatie; men wil weten wat men zelf 
kan of moet doen om zichzelf tegen mogelijke gevolgen van de crisis te be-
schermen en men heeft behoefte, zeker als er sprake is van groot menselijk 
leed, aan compassie, mededogen, steun, betrokkenheid en troost. Dat laatste 
noemen we betekenisgeving. Daarmee zijn de drie doelstellingen van de cri-
siscommunicatie gegeven:

n 	Informatievoorziening: het verstrekken van informatie voor zover die in-
formatie betrekking heeft op feiten en omstandigheden gerelateerd aan 
de crisis.

n 	Schadebeperking: instructies gericht op het beperken van schade voor en 
door (groepen in) de samenleving. 

n 	Betekenisgeving: duiden van de crisissituatie en die in een breder per-
spectief plaatsen, waarbij wordt aangesloten bij de gevoelens die onder 
(groepen in) de samenleving leven. 

Het feit dat in elke crisissituatie de crisiscommunicatie zich richt op het rea-
liseren van bovengenoemde drie doelstellingen, maakte het mogelijk om de  
crisiscommunicatie te zien en te organiseren als een operationeel proces. 
Immers als het altijd gaat om dezelfde drie doelstellingen, dan kan het ook 
als operationeel proces georganiseerd worden, omdat elke keer hetzelfde 
proces wordt doorlopen. Vergelijkbaar met het operationele karakter van de 
andere processen binnen crisismanagement. Immers ook brandweer, GHOR 
en politie acteren in crisissituaties als operationele diensten. Kenmerk van 
operationele processen is dat de inzet – of die nu van de brandweer, politie, 
GHOR of communicatie is - georganiseerd is op basis van doordachte uit-
gangspunten en volgens vaste afspraken en automatismen. Zo kon nu ook 
de crisiscommunicatie georganiseerd worden. Wat zijn die vaste afspraken 
en automatismen? Hoe werkt deze machinerie in de praktijk? 
Voor we deze vragen van antwoorden voorzien moet nog een enkele opmer-
king gemaakt worden over de omgeving waarbinnen de crisiscommunica-
tie-operatie verankerd is. In het geval van een groot ongeval, een ramp of 
een andere type crisis komt een hele stoet aan autoriteiten, hulpverleners en 
ambtenaren in beweging om de getroffenen, gedupeerden en betrokkenen 
te redden, te verplaatsen, te verplegen en te verzorgen. De wijze waarop deze 
stoet professionals hun werk doet, is op een bepaalde wijze georganiseerd. 
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De belangrijkste spelers zijn de volgende:
 
(1)   Meldkamer: Bij de dagelijkse incidenten wordt na het uitvragen van 

de beller een inzetvoorstel gedaan. Dit uitvragen gebeurt aan de hand 
van protocollen en procedures. De meldkamer alarmeert de voertui-
gen en functionarissen.

(2)   Eén	 of	 meer	 CoPI’s: Het Commando Plaats Incident (CoPI) is ver-
antwoordelijk voor de operationele gang van zaken ter plaatse. De 
crisis heeft een lokaal karakter, maar een goede inzet vereist multi-
disciplinaire afstemming. De leider CoPI wordt bijgestaan door een 
operationele organisatie met functionarissen vanuit verschillende or-
ganisaties.

(3)   ROT: Het Regionaal Operationeel Team (ROT) houdt zich bezig met de 
omgevingseffecten als een crisis duidelijke uitstraling naar de omge-
ving heeft. Het ROT stemt af met het CoPI, dat onveranderd blijft func-
tioneren. Op operationeel niveau is GRIP 2 de hoogste alarmstatus. De 
Operationeel Leider ROT wordt bijgestaan door functionarissen uit de 
sectoren Brandweerzorg, Geneeskundige zorg,’Politiezorg en Bevol-
kingszorg.

(4)   GBT: De burgemeester heeft het opperbevel en neemt strategische be-
slissingen in het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT). De burgemeester 
wordt hierbij ondersteund door een team op basis van informatie uit 
het ROT. Bij crises in meerdere gemeenten wordt het Gemeentelijke 
beleidsteam een Regionaal beleidsteam. 

De crisisorganisatie wordt fasegewijs ingericht. Deze fasen zijn uitgewerkt 
in de zogenoemde Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProce-
dure (GRIP):

 GRIP-fase Reikwijdte incident Crisisstaf

	 GRIP	1	 Bronbestrijding	 CoPI		 Commando�Plaats�Incident

	 GRIP	2	 Bron-	en	effectbestrijding	 ROT		 Regionaal�Operationeel�Team

	 GRIP	3	 Bedreiging	van	het	welzijn	van	bevolking	 GBT		 Gemeentelijk�Beleidsteam

	 GRIP	4	 Gemeenteoverschrijdend	incident	 RBT		 Regionale�Beleidsteam
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Nog niet zo heel langgeleden zijn er twee GRIP-fasen aan deze vier toe-
gevoegd: GRIP 5 en GRIP Rijk. GRIP 5 is een situatie waarbij meerdere vei-
ligheidsregio betrokken zijn en GRIP Rijk betreft een crisis met landelijke 
uitstraling of met bedreigingen van de nationale veiligheid. 

Voor de communicatie-operatie zijn met name de CoPI, het ROT en het 
Beleidsteam onmisbare spelers. In het CoPI en het ROT zijn de feiten en 
omstandigheden en eventueel instructies te vinden die de crisiscommuni-
catie-operatie nodig heeft om de doelstellingen informatievoorziening en 
schadebeperking inhoud te kunnen geven. Het Beleidsteam is een belangrijk 
gremium voor de crisiscommunicatie, omdat de burgemeester verantwoor-
delijk is voor de invulling van de derde doelstelling van de crisiscommuni-
catie-operatie: betekenisgeving. Deze doelstelling is het exclusieve domein 
van de burgemeester. Het is zijn belangrijkste rol in de crisiscommunicatie. 
Omdat deze drie gremia cruciaal zijn voor het welslagen van de crisiscom-
municatie-operatie beschikt zowel het CoPI, als het ROT en het BT over een 
communicatieadviseur.

De opstart van de crisiscommunicatie-operatie
In de meeste veiligheidsregio’s staan de communicatieadviseurs van het 
CoPI en ROT op piket. Samen met het Hoofd taakorganisatie, vroeger bekend 
als het actiecentrum communicatie, die ook op piket staat, hebben deze drie 
functionarissen de verantwoordelijkheid voor de opstart van de operatie. 
Hieronder is schematisch weergegeven hoe die opstart verloopt. Wanneer 
deze sleutelfunctionarissen gealarmeerd worden, dan is het eerste wat zij 
doen met elkaar bepalen of er sprake is van een incident met maatschap-
pelijke impact ja of nee. Anders gezegd: is dit een incident dat gaat leiden tot 
een maatschappelijke informatiebehoefte? Is het antwoord nee, dan geen 
operatie en geen crisiscommunicatie. Is het antwoord ja, dan neemt het 
Hoofd taakorganisatie de verantwoordelijkheid op zich om de crisiscommu-
nicatie-operatie op te starten. Bij twijfel wordt een omgevingsanalist (ook 
vaak op piket) gevraagd een snelle impact-analyse te maken. Hij kijkt op 
internet, de sociale media en de klassieke media om te zien of daar sprake 
is van een zekere mate van impact. Levert de impactanalyse een ja op, dan 
wordt de operatie alsnog opgestart. 

7.7
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Schematisch ziet dat er als volgt uit: 

Niets	doen.

Is	er	een	maatschappelijke	
informatiebehoefte?

Laat	een	omgevingsanalist	
een	Quick	Scan	maken.	

Maak	op	basis	van	de	scan	
een	nieuwe	afweging.

Start	de	communicatie-
operatie	op.	Stem	met	de	
ROT-	en	(R)BT-collega	de	

werkzaamheden	af.

Roep	benodigde	functie	op.

Start	vervolgens	met	
de	eerste	cyclus	

(volgt	ROT	en	(R)BT	bij	
‘fl	its’crisis	meestal	1	uur).

Ga	door	tot	er	is	voldaan	
aan	de	maatschappelijke	

informatiebehoefte.

NEE JA

NEE JA

JA

Het Hoofd taakorganisatie neemt de verantwoordelijkheid op zich om de 
taakorganisatie communicatie te bemensen en in te richten. Alle veilig-
heidsregio’s hebben een zogenaamde communicatiepool ingericht waarin 
(opgeleide) communicatiemedewerkers zijn opgenomen die tijdens crises 
beschikbaar zijn om in de taakorganisatie actief te worden. Naast de (op-
geleide) communicatiemedewerkers van de brongemeente, doet het Hoofd 
taakorganisatie een beroep op de professionals uit de pool. De taakorganisa-
tie is het kloppend hart van de crisiscommunicatie-operatie. 



184 GRIP	OP	CRISIS

Schematisch ziet een taakorganisatie er als volgt uit: 

(Regionaal)
Beleidsteam

Commando
Plaats
Incident

CoPI-voorlichter

Hoofd	Taakorganisatie	Communicatie

Regionaal
Operationeel
Team

-�Stafsectie
-�Bevolkingszorg

communicatieadviseur

communicatieadviseur
Taakorganisatie Communciatie

Pers-	en	Publieksvoorlichting	/	Verwanteninformatie

Analyse	&	Advies

Teamleider Teamleider

Publieksvoorlichters

Persvoorlichters

Contactpersoon
calamiteitenzender

(Web)redacteuren

Omgevingsanalisten

Aanpak

De taakorganisatie kent twee werkvelden: analyse & advies en aanpak. 
Zeker in het geval van een gebeurtenis met grote maatschappelijke impact 
worden ze beide aangestuurd door een teamleider. 

Het team analyse & advies vervult de spilfunctie binnen de gehele opera-
tie. De omgevingsanalisten hebben de taak om zo nauwkeurig en expliciet 
mogelijk de informatiebehoeften, het gedrag of het voorgenomen gedrag 
en de betekenisgeving van de getroffenen naar binnen te halen. Hoe beter 
deze analyse, hoe eenvoudiger en effi ciënter de operatie wordt. Hieronder 
een mooi voorbeeld van een omgevingsrapport. In dit geval een omgevings-
rapport naar aanleiding van een ontruiming als gevolg van de vondst van 
een verdacht pakketje onder een auto. 
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 Rapport Omgevingsbeeld

	 	

	 Analyseperiode:	9.00	–	10.00	uur.

	

� Naam�communicatieadviseur:	

 Karakterisering (online) nieuwsmedia en social media

	 n	 	NOS.nl,	 RTL-7	 landelijk	 live	 flitsen,	 RTV-NH	 live	 verslag.	 Regionale	 media	 houden	

liveblog	bij.	Duizenden	tweets.

	 Omgevingsbeeld�(ontleend�aan�notities�omgevingsanalisten)

	 		informatievoorziening�(waargenomen�informatietekorten)

	 		veel	vragen	over	het	vervolg	van	wat	er	nu	gaat	gebeuren?	

	 		veel	vragen	of	het	klopt	dat	de	koffer	onder	auto	van	een	crimineel	is

	 			winkeliers	willen	weten	hoe	lang	het	gaat	duren	voor	zij	hun	winkels	weer	kunnen	

openen

	 		schadebeperking�(waargenomen�gedrag�/�activiteit�of�voornemen�daartoe)

	 		mensen	volgden	de	instructies	op	om	het	gebied	te	rustig	te	verlaten

	 		betekenisgeving�(waargenomen�kwalificaties,�houdingen,�standpunten,�emoties)

	 		veel	mensen	vinden	de	maatregelen	overdreven

	 			irritaties	over	de	onvolledige	informatievoorziening	door	de	gemeente

 Communicatieaanpak

	 Accent(en)�communicatieoperatie:

	 n	 	Informatievoorziening	

� In�het�kader�van�Informatievoorziening:�

	 n	 	Het	ROT	vragen	antwoorden	te	geven	op	bovenstaande	vragen.

� In�het�kader�van�Schadebeperking:

	 n	 	Mensen	oproepen	niet	naar	het	afgezette	gebied	te	komen.	Eventueel	aangevuld	

met	nadere	instructies	uit	het	ROT

� In�het�kader�van�Betekenisgeven:�

	 n	 	Vooralsnog	geen	noodzaak	om	aan	betekenisgeving	te	doen.	Eventueel	in	een	later	

stadium.	
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In het vakje ‘karakterisering’ van het omgevingsrapport wordt aangegeven 
hoe groot de (sociale) media-aandacht is. Als in dit vakje opgemerkt wordt 
dat slechts regionale media aandacht besteden aan het incident, dan weten 
we dat de scoop van de crisiscommunicatie-operatie beperkt is. Maar lezen 
we hier dat de journaals live uitzenden, online media liveblogs bij houden 
en ook CNN zich heeft gemeld, dan weten we dat we met een zeer groot in-
cident te maken hebben. Verder spreekt het omgevingsrapport, mede van-
wege de eenvoud, voor zich. 

Overigens nog niet zo lang geleden maakten we een onderscheid tussen 
omgevingsanalisten en zogenaamde strategische communicatieadviseurs 
die op basis van het omgevingsbeeld tot een advies voor de aanpak moesten 
komen. Maar in de loop der tijd kon deze aparte functionaris uit de taak-
organisatie weggeschreven worden, omdat het advies voor de aanpak nu 
redelijk gestandaardiseerd is. In dit operationeel model wordt niet veel stra-
tegisch communicatiewerk gevraagd. Het formuleren van het advies is nu 
de verantwoordelijkheid van de teamleider analyse & advies. Het advies op 
het punt van de informatievoorziening is in de meeste gevallen hetzelfde: 
antwoorden op informatievragen bij het ROT ophalen. Bij schadebeperking 
idem. In negen van de tien gevallen zullen we in dit vakje van het omge-
vingsbeeld lezen: instructies (bijvoorbeeld om bij rookontwikkeling ramen 
en deuren dicht te doen) blijven herhalen, eventueel aangevuld met nieuwe 
instructies die door ROT bepaald worden. Het advies bij betekenisgeving is 
ook redelijk gestandaardiseerd. Om te beginnen dient ze aan te sluiten bij 
de betekenisgeving van het publiek, zoals dat door de omgevingsanalisten 
naar binnen is gehaald. Vervolgens heeft de burgemeester een drietal mo-
gelijkheden ter beschikking om aan die betekenisgeving te doen. Een (pers)
verklaring, af te leggen in het begin van de crisis, tijdens persconferenties en 
bij bezoeken aan de getroffenen thuis of op opvanglocaties. 

In het tweede werkveld van de taakorganisatie wordt de productie geleverd: 
de aanpak. Deze club bestaat uit publieksvoorlichters, persvoorlichters en 
webredacteuren. Zij leveren de productie om in de maatschappelijke in-
formatiebehoeften te voorzien. De productie bestaat uit het bijhouden van 
een live-weblog, het twitteren, het formuleren van vragen en antwoorden 
(Q and A’s), perscontacten onderhouden, persbijeenkomsten organiseren en 
voorbereiden en publieksvoorlichting verzorgen op opvangplekken. 
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Cyclisch werkproces
Het Hoofd taakorganisatie vervult de belangrijkste rol binnen de operatie. 
Hij is niet alleen verantwoordelijk voor de opstart en bemensing van de 
taakorganisatie met gekwalifi ceerd personeel, maar is ook eindverantwoor-
delijkheid voor het gehele operationele werkproces. De inhoudelijke opstart 
van de taakorganisatie doet het hoofd aan de hand van een vaststaand re-
cept met vaste instructies. Zijn de medewerkers aan het werk, dan bewaakt 
het hoofd het cyclisch operationeel werkproces van de taakorganisatie. 

Schematisch ziet dat werkproces er zo uit: 
 

1 	 	Het	proces	start	bij	de	analyse:	wat	is	het	gedrag	van	het	publiek?	

	 Aan	welke	informatie	bestaat	behoefte?	Welke	betekenis	geven	zij?	

2 		 	De	analyse	levert	de	basis	ingrediënten	voor	de	volgende	stap	in	het	proces:	

	 de	advisering.	

3 	 	Inhoudelijk	worden	de	adviezen	uitgewerkt	in	de	volgende	fase	van	de	cyclus:	

	 de	aanpak.

	 Vervolgens	start	een	nieuwe	ronde	van	omgevingsanalyses.	

	 1		Analyse

3  Aanpak	
(pers�en�publiek)

2  Advies

Deze werkcyclus kent een tijdsduur van één tot anderhalf uur. Voor een deel 
afhankelijk van de vergaderklok van het ROT en BT waar de communicatie-
operatie mede op gebaseerd is. Binnen deze cyclus zet het hoofd elke keer 
dezelfde stappen. 

(1)   De eerste stap is het overleg met de teamleiders op het moment dat 
het omgevingsrapport klaar is. Dit overleg kent een vaste agenda: (1) 
actuele stand van zaken van de crisis; (2) bespreken en vaststellen om-
gevingsbeeld; (3) conclusies: welke nieuwe feiten en eventueel instruc-
ties kunnen in aanvulling op wat al gecommuniceerd is, naar buiten 
gebracht worden. Ter voorbereiding van agendapunt 1 heeft het hoofd 
contact gehad met de CoPI-voorlichter en de ROT-communicatie-

7.8
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adviseur. Aan hen beiden heeft het hoofd dezelfde vraag gesteld: zijn er 
nog nieuwe feiten, omstandigheden, dan wel instructies die we kun-
nen communiceren? Deze nieuwe feiten en eventueel instructies be-
spreekt het hoofd bij dit agendapunt met zijn teamleiders. Aangevuld 
met de laatste stand van zaken in de crisis zelf. Bij het tweede agen-
dapunt wordt het omgevingsrapport besproken en vastgesteld. Bij het 
derde agendapunt worden conclusies getrokken over wat in het kader 
van de doelstellingen informatievoorziening en schadebeperking ge-
communiceerd kan worden en welke informatievragen antwoorden 
uit het ROT behoeven en of er op basis van het omgevingsbeeld nood-
zaak is om de burgemeester aan betekenisgeving te laten doen.

 
    Na afloop van dit overleg zorgt de teamleider aanpak ervoor dat de 

nieuwe feiten en eventueel instructies via het liveblog, de Q and A’s, 
twitter en in de perscontacten gecommuniceerd worden. Dit is het 
eerste van de twee vaste momenten binnen de cyclus waar nieuwe 
feiten en instructies via de taakorganisatie gecommuniceerd worden. 
De teamleider analyse & advies krijgt de instructie mee om vóór een 
bepaald tijdstip een nieuw omgevingsbeeld op te leveren. 

(2)   Na dit overleg zoekt het Hoofd taakorganisatie contact met respectie-
velijk de communicatieadviseur ROT en BT. Onderwerp van gesprek is 
het omgevingsbeeld, dat beide adviseurs in respectievelijk het ROT en 
BT inbrengen. Ook dit zijn korte gesprekken van niet langer dan een 
paar minuten. In het gesprek met de ROT-adviseur zal de Hoofd taak-
organisatie hem erop wijzen op welke informatievragen uit het om-
gevingsbeeld het ROT antwoord moeten geven en of er wellicht nog 
nadere instructies in het kader van de schadebeperking naar buiten 
gebracht moeten worden. In het gesprek met de BT-adviseur ligt van-
zelfsprekend de nadruk op de betekenisgeving en de vraag of de bur-
gemeester daarin al iets zou moeten betekenen. 

Na afloop van beide overleggen zoeken de adviseur ROT en BT contact met 
het Hoofd taakorganisatie en delen de uitkomsten en opbrengsten met het 
hoofd. Die houdt na deze terugkoppeling wederom een kort overleg met zijn 
teamleiders. Het tweede in de cyclus. Nu met slechts één agendapunt: de 
terugkoppeling vanuit ROT en BT. Vanuit het ROT zijn antwoorden gekomen 
op de informatievragen van het omgevingsbeeld eventueel aangevuld met 
nieuwe feiten, maatregelen en instructies vanuit de crisisorganisatie zelf. 
Vanuit het BT kwam het antwoord op de vraag of de burgemeester al een 
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begin gaat maken met betekenisgeving. Na afloop van dit overleg zorgt de 
teamleider aanpak er voor dat de nieuwe feiten, maatregelen en instructies 
via zijn aanpakkers gecommuniceerd worden. Dit is het tweede vaste mo-
ment in de cyclus dat er nieuwe informatie gecommuniceerd wordt. Vervol-
gens start de nieuwe cyclus van analyse en advies met dezelfde stappen.
 
Het mooie van dit cyclisch werkproces waarin telkens nieuwe omge-
vingsrapporten opgeleverd worden, is dat gedurende het verloop van de 
crisiscommunicatie-operatie zichtbaar wordt hoe succesvol de operatie is. 
Immers wanneer in een omgevingsbeeld informatievragen naar binnen zijn 
gehaald en in de aanpak deze vragen van antwoorden worden voorzien, dan 
zullen deze vragen in een vervolg omgevingsrapport niet meer terugkomen. 
Zo is het mogelijk te sturen op een honderd procent effectieve output van 
de operatie. Het laatste omgevingsbeeld zal als de operatie goed uitgevoerd 
is en iedere functionaris binnen de communicatie-operatie het juiste heeft 
gedaan, leren dat er geen informatievragen meer bestaan, dat het gedrag 
conform de instructies van de autoriteiten is verlopen en dat de burgemees-
ter in zijn betekenisgeving de juiste toon heeft aangeslagen en aangesloten 
op de betekenisgeving van de getroffenen heeft gecommuniceerd.
 
Zoals eerder opgemerkt kent ook dit definitieve operationele model zoals 
nu de standaard binnen de crisiscommunicatie van de overheid geworden 
is, zijn eigen ontstaansgeschiedenis. De afgelopen jaren konden we door 
toetsing in de praktijk en mede gebaseerd op kritische reflecties van gebrui-
kers het operationele model steeds meer aanscherpen tot wat het nu is. De 
laatste stap in een proces dat eind jaren negentig begon, kon nu gezet wor-
den: het maken van een instructie (speel)film van hoe de crisiscommuni-
catie-operatie in de praktijk werkt. Begin 2016 werd deze film, met de titel 
The movie; de crisiscommunicatie-operatie (19) uitgebracht. De laatste stap 
in een proces waarmee we de crisiscommunicatie van de overheid hebben  
teruggebracht tot de eenvoud die het – bij welke crisis dan ook – altijd is met 
de garantie op uiterst effectief communiceren. Nu nog de stap naar de niet- 
crisiscommunicatie van de overheid. 
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	 	 Noten  |  Hans Siepel
(1)  E.R. Muller e.a., (2009) Crisis, studies over crisis en crisisbeheersing, 
  Deventer. 
(2)  P. Stamsnijder, (2002) Goed nieuws in slechte tijden, Den Haag
(3)  J.H. Siepel, (2004) Galjaardlezing, Communiceren zonder spreker, Utrecht.
(4)   Robert Lanza, (2009) Biocentrism, how life and consciousness are the 

keys to understand the true nature of the universe, Dallas.
(5)  Zie noot 3.
(6)   Voor de geïnteresseerde lezer verwijs ik graag naar de volgende twee 

boeken van mijn hand. Doornroosje en de Apocalys, de eindtijd ver-
klaard vanuit de universele wijsheid en Openbaring, in den beginne was 
het woord. 

  Beide boeken zijn uitgegeven bij uitgeverij Elikser te Leeuwarden. 
(7)   Mark Earls, (2010) De ultieme kudde; het begrijpen en beïnvloeden van 

massagedrag, Amsterdam. 
(8)  Zie noot 6.
(9)  B. Pol, (2013) Nieuwe aanpak in overheidscommunicatie, Utrecht.
(10) Zie noot 8, pagina 39 van die titel. 
(11)  Quispel, (1996) Asclepius: pagina 39, Amsterdam.
(12) G. van den Brink, (2012) De lage landen en het hogere, Amsterdam.
(13)  De recent verschenen studie van Jeroen Sprenger, oud-directeur com-

municatie van het ministerie van financiën, met de titel Overheids-
communicatie tussen 1995 en 2010; de moeizame slag om het publieke 
vertrouwen maakt onmiskenbaar duidelijk dat de wetenschappelijk 
verantwoorde reputatie-communicatie binnen de overheid is uitge-
groeid tot de dominante stroming binnen de overheidscommunicatie. 

(14)  Niet iedereen binnen de Haagse kaasstolp was even opgetogen over 
de dienstbare weg die ik binnen de overheidscommunicatie was op-
gegaan. Weerstand, verzet en machtsspelletjes leidde uiteindelijk in 
2005 tot een gedwongen vertrek. In heb daarover indertijd een inter-
view gegeven aan het dagblad Trouw. Het interview werd vergezeld 
van een wel heel toepasselijk kop: Weggestuurd uit Egoland! 

(15)  Frank Regtvoort en Hans Siepel, (2007) Risico en crisiscommunicatie, 
Baarn.

(16) Zie noot 14.
(17)  Nederlands Genootschap voor burgemeesters, (2009) Als het op com-

municeren aankomt. Crisiscommunicatie voor (loco)burgemeesters, 
Den Haag.

(18) Zie noot 16.
(19) Deze instructiefilm is te verkrijgen via de website van crisistraining.nl
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Psychosociale aspecten binnen
crisisbeheersing

	 	 door	Peter	van	Loon

Dat rampen en calamiteiten psychosociale gevolgen hebben en dat deze 
aandacht behoeven, is algemeen aanvaard. Maar waar hebben we het ei-
genlijk over? Waar komen de begrippen psychosociale hulpverlening (PSH) 
en (na)zorg in het kader van crisisbeheersing vandaan? Waar staan we en 
welke ontwikkelrichtingen zijn denkbaar? Daarover gaat dit hoofdstuk. 

Begrippen psychosociaal en (na)zorg
Allereerst een korte toelichting op de begrippen psychosociaal en (na)zorg. 
Psychosociaal geeft aan dat er emotionele reacties, psychische klachten en/
of problemen zijn die voortkomen uit of een relatie hebben met al dan niet 
acute, ingrijpende (sociale) levensgebeurtenissen. Vanuit het perspectief 
van rampen en calamiteiten is dus altijd sprake van reacties op een gebeur-
tenis. Of hierbij direct min of meer geprofessionaliseerde hulpverlening no-
dig is, hangt af van de interpretatie - al dan niet op basis van adviezen van 
(GGZ) professionals - en de vaak indringende wens iets voor getroffenen te 
doen. Namelijk het aanbieden - of het min of meer gestandaardiseerd acti-
veren - van hulp. Psychosociaal betreft dus in dit verband de betekenis van 
een gebeurtenis voor getroffenen en hun omgeving; hoe de gebeurtenis en 
de reacties erop worden geduid, hoe op basis van deze duiding er vervolgens 
mee om wordt omgegaan en de mogelijke effecten daar weer van. 

Het begrip (na)zorg. Als alternatief wordt ook wel het begrip ‘nafase’ ge-
bruikt. Net zoals psychosociaal is (na)zorg een breed begrip. In de publieke 
opinie wordt bij het begrip (na)zorg snel gedacht aan hulp of interventies 
vanuit met name een geestelijke gezondheidszorg (GGZ-)georiënteerde in-
valshoek. Gelukkig is er uiteindelijk maar een minderheid waarbij na een 
ramp of calamiteit psychopathologie ontstaat die GGZ-behandeling behoeft. 
Om deze reden dekt het begrip ‘nafase’ beter de lading omdat het aangeeft 
dat er een belangrijke fase ontstaat na de feitelijke gebeurtenis van de ramp 
of calamiteit. De acute dreiging is voorbij, er is enigszins overzicht van scha-
de en er dient veel in gang te worden gezet ten behoeve van herstel. Ade-

8
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quate gezondheidszorg en GGZ-hulp kunnen hier zeker deel van uitmaken. 
Echter altijd als integraal onderdeel van en niet zijnde dé (na)zorg. Een ramp 
of calamiteit waar bij getroffenen sprake is van een gevoel van in de steek te 
zijn gelaten of niet serieus te zijn genomen in de ervaren problemen, brengt 
meer spanningen met zich mee en hieruit voortvloeiend is het niet ondenk-
beeldig dat er meer (gezondheids)klachten ontstaan. De diverse - soms nood-
zakelijke - activiteiten, maar nog veel meer de wijze waarop deze worden (of 
niet worden) georganiseerd en de stijl van bejegening hierin bepalen voor 
een deel de psychosociale effecten. 

Historisch perspectief
De aandacht voor de psychosociale aspecten van rampen en calamiteiten is 
in enkele decennia explosief toegenomen. In de procesplannen behorend bij 
rampenbestrijding en crisisbeheersing is psychosociale hulp (verder aan te 
duiden met PSH) een volwaardig onderdeel met de daarbij behorende richt-
lijnen, draaiboeken en protocollen die vervolgens - zoals dat hoort - weer 
onderwerp van een nieuw debat zijn. Als onderwerp van wetenschappelijk 
onderzoek bestaat een enorme belangstelling voor de mogelijke psychische 
gevolgen van rampen en calamiteiten. Gebeurtenissen die vaak worden 
gekenmerkt als schokkend of (potentieel) traumatisch. De afgelopen twin-
tig jaar is sprake van een ruime vertienvoudiging van het aantal weten-
schappelijke publicaties over de gevolgen van schokkende gebeurtenissen 
of potentieel traumatische gebeurtenissen. Ter vergelijking: voor de meest 
voorkomende psychische aandoening depressie is de toename ‘slechts’ een 
ruime verdrievoudiging. Dit geeft een indicatie van de maatschappelijke be-
langstelling. Waar enkele decennia geleden het begrip ‘psychotrauma’ nog 
was gereserveerd voor psychische klachten in relatie tot oorlogsomstan-
digheden, is het begrip ‘trauma’ tegenwoordig niet meer uit ons dagelijks 
woordgebruik weg te denken. 

Zonder te pretenderen volledig te zijn, volgt hierna een zeer globale schets 
op hoofdlijnen van ontwikkelingen rondom psychische gevolgen van in-
grijpende gebeurtenissen in de recente Nederlandse geschiedenis, vanaf de 
Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Iedere grens is arbitrair, maar er zijn wel 
duidelijke tijdsgewrichten. 

De	wederopbouw	na	de	Tweede	Wereldoorlog	tot	ongeveer	1960
De Tweede Wereldoorlog kende zeer grote aantallen en een enorme diversi-
teit aan slachtoffers. In tegenstelling tot wat we nu zouden verwachten, was 

8.2
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er in de jaren nadien geen enorme toename van mensen die om hulp vroe-
gen. Ook uitval uit het arbeidsproces vanwege psychische klachten in relatie 
tot de oorlogservaringen kwam nauwelijks voor. Alsof het geen issue was. In 
de gezondheidszorg werden lichamelijke klachten niet of nauwelijks mede 
beoordeeld op mogelijke psychische gronden. Een redelijk aanvaard en ge-
deeld standpunt was dat als er voor klachten geen organische aandoening 
was, er geen sprake was van ziekte. Toch aandacht hiervoor hebben, werd 
gezien als een vorm van ‘verwennerij’. Stilstaan bij en uiten van emoties 
was - zeker publiekelijk – niet gangbaar; die waren persoonlijk, droeg je in 
stilte en in eigen kring. Vooruit kijken en niet achterom was een belangrijke 
collectieve houding in een cultuur die zich kenmerkte door aandacht voor 
de (voornamelijk economische) wederopbouw. Hulpverleners en hun verte-
genwoordigende organisaties waren slechts op zeer beperkte schaal bezig 
met psychische problematiek ten gevolge van de oorlog. Ook ontbrak het 
maatschappelijke en politieke debat. Er was dus nauwelijks druk om hieraan 
aandacht te schenken. Dit liet onverlet dat er wel degelijk problemen waren, 
maar deze kwamen binnen deze maatschappelijke context zeer beperkt in 
de openbaarheid. Hoe anders is dat vandaag de dag!

De	Watersnood	
Een ramp ten gevolge van springvloed, een noordwesterstorm en achter-
stallig onderhoud aan de Nederlandse dijken. In 1953 werd het zuidwesten 
van Nederland geconfronteerd met doorbrekende dijken, 1835 doden en een 
enorme materiële schade. Met betrekking tot psychische effecten deed zich 
nagenoeg dezelfde dynamiek voor als na de oorlog: weinig maatschappelij-
ke aandacht voor de mogelijke psychische gevolgen; slachtoffers lieten maar 
beperkt van zich horen; de overheid richtte zich op de materiële schade en 
er was vanuit hulpverleners/experts niet veel aandacht voor de eventuele 
psychische problematiek. De Nederlandse bevolking was zeer begaan met 
de bewoners uit het getroffen gebied. Alternatieve woonruimte werd aan-
geboden en er ontstonden grote in-zamelacties ter lediging van de ergste 
materiële nood. Dat was de hoogste prioriteit. 

Treinongeval	Harmelen	
In 1962 botsten twee treinen op elkaar: 93 doden, 54 gewonden. Hier ont-
stond voor de eerste keer een voorzichtige discussie over thema’s die nu vrij-
wel direct in de politiek en publiek aan de orde zijn: verantwoordelijkheid, 
aansprakelijkheid. In publieke uitingen gingen emoties voorzichtig een rol 
spelen. Niet eens zozeer de emoties van de getroffenen als wel in sfeerte-
keningen rondom bijvoorbeeld de bezoeken van de koningin aan een kerk 
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waar overledenen lagen opgebaard. De eventuele psychische problemen 
voor betrokkenen zoals de treinpassagiers, nabestaanden, NS-personeel, 
reddingswerkers et cetera waren nagenoeg geen thema. De ‘human inte-
rest’ speelde in de politiek en de media niet zo’n dominante rol als heden 
ten dage. In het openbaar uiten van emoties was eigenlijk niet aan de orde, 
evenals het tonen van leed of hierover uitgebreid praten. Er heerste de ver-
onderstelling dat het slachtoffers en toehoorders geen goed zou doen. 

±	1960	-	2000
Tot ongeveer 1960 was in Nederland beperkt (maatschappelijke) aandacht 
voor mogelijke psychische gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, rampen 
en andere schokkende gebeurtenissen. Maar dat kantelde langzaam. Door 
onder andere de film De Bezetting van Loe de Jong (in de periode 1960-1965 
een driemaandelijks uitzending), het boek Ondergang van Pressers (1965) en 
de film Begrijpt u nu waarom ik huil van Louis van Gasteren (1969) ontstond 
steeds meer belangstelling voor de oorlogsslachtoffers. De publieke opinie 
werd gevoelig voor het ‘ongeziene’ leed. Over het effect van de serie van Loe 
de Jong: “De Bezetting is direct een groot succes” en “Meesterlijke uitzen-
ding”, kopte Het Parool de dag na de eerste uitzending. Jaren later zegt De 
Jong in een televisie-interview over De Bezetting: “Er was bij de mensen die 
de oorlog hadden meegemaakt een grote dorst naar informatie. Ze wilden 
weten wat er nou precies was gebeurd”. Het wordt een programma waar 
mensen voor thuis blijven en over napraten. Mediahistoricus Chris Vos heeft 
onderzoek naar de impact van de serie gedaan: “Het is echt waar dat de stra-
ten leeg waren. Het was iets speciaals, daar ging je met z’n allen naar kijken 
en over praten. Ik ken geen enkele Nederlandse televisieserie die zo’n im-
pact heeft gehad op de Nederlandse publieke opinie.” (1) 
In die maatschappelijke context werden ministeriële besluiten voorbereid 
over mogelijke gratiëring van drie nog gevangen zittende Duitse oorlogs-
misdadigers; de zogenaamde Drie van Breda.

V.l.n.r. minister-president Biesheuvel, minister Van Agt en staatssecretaris Grosheide tijdens het Kamerdebat over de 
Drie van Breda 16 februari 1972.
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 In plaats van humanisering van het strafrecht werd ‘wat betekent eventu-
ele vrijlating voor de oorlogsgetroffenen en nabestaanden?’ het belangrijk-
ste onderwerp van debat. Hoe was gratiëring te rijmen met rechtvaardiging 
en genoegdoening voor het leed van de overlevenden? De gratiëring werd 
in tegenstelling tot wat gangbaar was een politiek openbaar en maatschap-
pelijk debat. Betrokken bewindslieden (voornamelijk de toenmalig minister 
van Justitie Dries van Agt) en andere politici liepen op z’n zachts gezegd op 
eieren. Begin 1972 stuurde minister Van Agt een brief naar de Tweede Kamer 
met de mededeling dat verdere voortzetting van de straf geen erkend doel 
meer diende. De daaropvolgende strijd, publieke en politieke debat werden 
steeds intensiever en emotioneler. Een openbare hoorzitting in de Tweede 
Kamer moest bijdragen aan het terugbrengen van de rust in het debat. Men 
wilde de slachtoffers die tot dan toe nooit de gelegenheid hadden gehad het 
doorstane leed in de volksvertegenwoordiging ter sprake te brengen hier-
mee tegemoetkomen. De dag voor de hoorzitting werd de documentaire 
Begrijpt u nu waarom ik huil? van Louis van Gasteren in Nieuwspoort aan 
Kamerleden vertoond. De film was oorspronkelijk bedoeld als demonstratie- 
en lesmateriaal voor hulpverleners en medisch studenten. Volgens Van Agt 
zou in de voorbereiding op de besluitvorming psychiater professor Bastiaans 
- die een belangrijke rol speelde rondom de film - hem in een tweegesprek 
hebben geadviseerd om ‘even door de zure appel heen te bijten’. Het doet 
even pijn, maar dan zijn we er van af. Des te opmerkelijker was het dat Bas-
tiaans korte tijd na zijn gesprek met Van Agt tegen journalisten zei dat hij 
de indruk had dat de meeste slachtoffers nadelige gevolgen van gratiëring 
zouden ondervinden. Hij wekte dus op z’n zachts gezegd de indruk dat - in 
tegenstelling tot hetgeen hij volgens Van Agt adviseerde - de gratiëring niet 
door moest gaan. Bastiaans wilde als belangrijk expert begrip kweken voor 
het leed van slachtoffers. Hij speelde als hoogleraar psychiatrie een promi-
nente rol als de expert en was onder verzetsstrijders geliefd als psychiater. 
Hij werd hiermee ook een bekende Nederlander, niet zozeer door zijn weten-
schappelijke werk maar als spreekbuis van oorlogsslachtoffers: een medisch 
specialist als publieke belangenbehartiger. 

Ook werd de film op 26 februari 1972 door de VARA op de televisie uitge-
zonden. Daarmee werd de film een middel ter beïnvloeding van de publieke 
opinie: mobilisering van meer erkenning voor oorlogsslachtoffers vanuit de 
politiek en de Nederlandse bevolking. Gaande dit maatschappelijk proces 
werden de overlevenden zich steeds bewuster van de kracht van hun slacht-
offerschap en waren steeds meer bereid publiek hun verhaal te doen. 
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Uiteindelijk kwamen de Drie van Breda niet vrij in 1972. Eén overleed in ge-
vangenschap in 1973, de twee anderen kregen in 1989 gratie en overleden 
enkele maanden later, kort na elkaar. 
Van belang aan deze gehele periode was de uiteindelijke omslag in denken 
over oorlogsslachtoffers; hun leed werd voortaan serieus genomen.  

Slachtofferleed werd een (politiek) instrument. Dit leidde tot belangrijke 
beleidsmaatregelen; het leed van slachtoffers verdiende tegemoetkoming. 
De oprichting van Centrum 45, een kliniek voor mensen met psychische 
problematiek ten gevolge van de oorlog en de Wet Uitkering Vervolgings-
slachtoffers (WUV, 1973) waren hiervan belangrijke resultaten. De omvang 
van de groep slachtoffers werd - als een zich langzaam uitbreidende olievlek 
- steeds zichtbaarder. Om voor een uitkering in aanmerking te komen, dien-
de er een relatie te zijn tussen de oorlogservaringen en klachten of schade. 
Er werd gekeken vanuit toen gangbare principes van causaliteit (= verband 
tussen) en premorbiditeit (= invloed van psychische conditie vóór de erva-
ring op de latere klachten). Keuringsartsen kwamen echter voor een steeds 
moeilijkere taak te staan. Dat klachten of problemen bijvoorbeeld voortkwa-
men uit iemands persoonlijkheid of een slecht huwelijk werd steeds minder 
geaccepteerd. Tegenargument: “Wat als die persoonlijkheid en/of dat slech-
te huwelijk voortkomt uit de oorlogservaring?” In deze strijd werd aandacht 
voor causaliteit en premorbiditeit neergezet als een vorm van ontkenning 
van wat iemand had meegemaakt. Gelijkstelling had een bagatelliserend 
effect. Het leidde tot de opinie dat psychische klachten ten gevolge van oor-
logservaringen van andere orde zijn dan andere voorkomende psychische 
klachten. Gelijkstelling werd ervaren als een ontkenning van wat men had 
meegemaakt. Dat durfde niemand op z’n geweten te hebben. Maatschap-
pelijke druk zorgde voor het verdwijnen van causaliteit en premorbiditeit 
uit de toetsingscriteria voor uitkeringen. Het werd een politieke en geen 
medische beslissing. Door klachten te duiden als resultaat van oorlogserva-
ringen en niet als deel of resultaat van persoonlijkheid ontstond uiteindelijk 
de erkenning. Men kreeg respect en compassie en het was belangrijk voor 
behoud van zelfrespect. 

De steeds groeiende media werd als relatief nieuw podium voor dergelijke 
zaken gebruikt om zaken voor het voetlicht te brengen. Goed georganiseerde 
en charismatische leiders zagen hiervan het strategische belang en haalden 
er hun voordeel uit. Dit resulteerde in een maatschappelijk proces waarin 
erkenning voor psychisch leed en genoegdoening een steeds prominen-
tere plaats kregen. Samenleving, overheid en hulpverleners raakten meer 
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en meer begaan met het lot en leed van de oorlogsslachtoffers. Ze wilden 
de verwaarlozing van het leed proberen goed te maken. Hulpverleners door 
het bieden van behandeling; de overheid door bijvoorbeeld het beschikbaar 
stellen van uitkeringen. Deze ontwikkeling stond niet op zichzelf. Er was in 
de samenleving sprake van vele veranderingen: het verdergaande proces 
van democratisering, de ontzuiling, de groeiende verzorgingsstaat, en last 
but not least: de emancipatie van het gevoel. Gekscherend werd weleens ge-
zegd: ‘God was uit, gevoel was in’. Het denken over psychische klachten/pro-
blemen veranderde daarmee ook. Van voortkomend uit of in stand worden 
gehouden door misschien wel te veel aandacht, naar voortkomend uit een 
gebrek aan aandacht. Voorts werd in plaats van zwijgen, spreken goud. Je 
uiten werd wenselijk, ook over pijnlijke zaken. 

In aansluiting op deze ontwikkeling zorgden kapingen in de jaren zeventig 
voor een versterkte aandacht van met name GGZ-hulpverleners voor nazorg 
aan slachtoffers van deze kapingen. Een periode waarin ook steeds meer 
aandacht kwam voor de psychische effecten van kindermishandeling en de 
gevolgen van seksueel misbruik. De verzorgingssamenleving bracht meer 
aandacht voor individueel welzijn en de potentiële bedreigingen daarvan. 
De wederopbouw was wel klaar. Tijd voor persoonlijke ontwikkeling van 
het individu met toenemende aandacht - al dan niet vanuit een specifieke 
therapeutische stroming - voor het gevoelsleven. Stilstaan bij en delen van 
gevoelens en emoties werd steeds normaler. De drempel om hulp te vra-
gen werd langzaam steeds lager. Het werd niet langer gezien als teken van 
zwakte. 

PTSS		
Een volgende belangrijke markering is het moment dat in 1980 het concept 
Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) werd opgenomen in de DSM (Diag-
nostic Statistical Manual of Mental Disorders). Een van oorsprong Ameri-
kaans, maar inmiddels internationaal gebruikt systeem om psychiatrische 
klachten/symptomen te classificeren. Bij de totstandkoming van het con-
cept PTSS en de officiële opname in de DSM speelden psychische en gedrags-
problemen bij teruggekeerde Amerikaanse militairen uit de Vietnamoorlog 
en de psychische gevolgen van seksueel misbruik en mishandeling een be-
langrijke rol. PTSS werd een officiële psychiatrische diagnose en daarmee 
ook een vorm van erkenning: van ingrijpende gebeurtenissen kun je ziek 
worden en PTSS werd hiervoor het label. PTSS onderscheidt zich van andere 
psychiatrische diagnoses door het feit dat het alleen kan worden vastgesteld 
als er een samenhang bestaat met een schokkende gebeurtenis die iemand 
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meegemaakt moet hebben of waar hij getuige van is geweest. Daarmee is 
niet gezegd dat bij een andere diagnose schokkende en/of stressvolle ge-
beurtenissen niet van invloed kunnen zijn. 

Waarschijnlijk heeft niemand het voorzien, maar vanaf die periode deed 
langzaam maar zeker het begrip ‘trauma’ z’n intrede in het dagelijks spraak-
gebruik. Het wordt inmiddels voor veel dagelijkse teleurstellingen en frus-
traties gebruikt als begrip om aan te geven hoe erg iets wordt gevonden. 
“Voetbal is oorlog” heeft wijlen bondscoach Rinus Michels een keer gezegd, 
maar verlies van een finale heeft weinig meer te maken met de oorspronke-
lijke betekenis van trauma. Het geeft echter wel aan hoe de samenleving dit 
begrip heeft omarmd.

Noord-Hollands Dagblad, 2010.

Naast het ontwikkelen van behandelmethodieken ten behoeve van de 
ziekte PTSS ontstond ook meer aandacht voor preventie. In het kader van 
voorkomen van PTSS werden met name door GGZ-professionals diverse op-
vangprogramma’s voor getroffenen van rampen en calamiteiten ontwik-
keld. Deze programma’s hadden ieder specifieke accenten; eenmalig kort 
na de gebeurtenis tot meerdere gesprekken verspreid over enkele weken tot 
enkele maanden. PTSS was als het ware de vijand die moest worden voor-
komen. Met de introductie van deze opvangprogramma’s ontstond een zeer 
grote doelgroep voor interventie: iedereen die een schokkende gebeurtenis 
meemaakte. Van rampen tot kleinere doch ingrijpende calamiteiten. 
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Een EL AL vliegtuig verwoestte grote delen van twee flatgebouwen in Am-
sterdam-Zuidoost. 43 Mensen kwamen hierbij om het leven. Zo’n 1000 tot 
1500 mensen werden tot de direct getroffenen gerekend. Somatische en 
GGZ-zorg werd zo goed als mogelijk gegeven en leidde in eerste instantie 
tot tevredenheid over de geboden zorg. Maar er bleven gezondheidsklach-
ten bij zowel getroffen bewoners, omwonenden als bij de ramp betrokken 
reddingswerkers. Ze werden toegeschreven aan blootstelling van de bij de 
ramp vrijgekomen schadelijke stoffen of straling. Ook een enkele huisarts 
in de getroffen gemeenschap schreef de gezondheidsklachten toe aan deze 
blootstelling. Kortom: het lukte niet de steeds terugkerende vragen hierover 
naar tevredenheid te beantwoorden en dit leidde vervolgens tot een con-
tinue sfeer van onrust. Gezondheidsklachten waren het bewijs van de gif-
tige stoffen en straling. Om toch iets met die terugkerende vragen - maar 
ook langzaam maar zeker chronisch geworden klachten - te doen, volgde 
zes jaar later (1998) een uitvoerig gezondheidsonderzoek. Hieruit bleek dat 
er veel psychische klachten waren die aandacht behoefden. Voor de aan-
name dat de lichamelijke klachten veroorzaakt werden door blootstelling 
aan chemische en/of andere schadelijke stoffen werd echter geen sluitend 
bewijs geleverd. Dat liet uiteraard onverlet dat getroffenen deze klachten 
wel ervaarden en dat ze een beperkend effect op het functioneren hadden. 
Maar tegen de verwachting of hoop in kwam met de onderzoeksresultaten 
en aanbevelingen geen einde aan de onrust. Het leidde uiteindelijk tot een 

In de ontwikkeling- en introductiefase van deze programma’s vond de Bijlmermeerramp plaats (1992). 
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parlementaire enquête en een nieuw gezondheidsonderzoek in 2000. Ook 
dit leverde geen aantoonbaar bewijs op dat de gezondheidsklachten te ma-
ken hadden met eventuele giftige stoffen in het vliegtuig of bij de ontstane 
brand vrijgekomen stoffen. Het was wel duidelijk dat mensen zich onvol-
doende gezien en erkend voelden. Ook voelden ze zich weinig serieus ge-
nomen in hun lichamelijke klachten. Het vertrouwen in overheidsorganen 
en (gezondheid)instituties betrokken bij de afwikkeling van de ramp was 
zeer sterk gedaald. Belangrijke les hieruit was dat uitvoeren van gezond-
heidsonderzoek na rampen - naast het vinden van mogelijke oorzaken van 
(lichamelijke) klachten - ook een belangrijke bijdrage kan hebben in het 
voorkomen van onrust en tevens een vorm van erkenning blijkt. Is de onrust 
eenmaal ontstaan, dan is deze moeilijk onder controle te krijgen. Zeker als 
vertrouwen is omgeslagen naar wantrouwen; in plaats van een helpende 
hand te ervaren, voelde men zich in de steek gelaten. Een tweede belangrijke 
les was dat de nasleep van een dergelijke ramp lang duurt. Veel langer dan 
menigeen had verwacht of gehoopt. Voor zover dat nog niet aanwezig was, 
leerde de Bijlmerramp ook dat de afwikkeling van een ramp veel meer be-
helst dan letterlijk opruimen en fysieke wederopbouw van het rampgebied. 
Zorgen voor vervangende woonruimte, afdoende en vlotte financiële com-
pensatie, serieus nemen van problemen van getroffenen, afstemming met 
getroffenen, herdenkingen en afleggen van verantwoordelijkheid over ge-
voerde beleid werden hiermee belangrijke elementen van crisisbeheersing. 
Ook werd duidelijk dat bij onvoldoende aansluiting bij de door getroffenen 
ervaren problemen, bij een als onheus ervaren bejegening of bij gebrek aan 
erkenning een zogenaamde ‘ramp na de ramp’ optreedt. De ramp blijft dan 
voortduren als een veenbrand die af en toe oplaait. De daaruit voortvloei-
ende conflicten of controverses zijn vervolgens reden voor veel media- en 
politieke aandacht. Met als effect dat onvolledig of nog niet geheelde won-
den weer werden opengereten. 

Na de lange nasleep van de Bijlmerramp inclusief een parlementaire enquê-
te was duidelijk dat gezondheid van getroffen na een ramp een serieus issue 
was. Gezondheidsonderzoek werd een belangrijk in te zetten instrument om 
eventuele ongerustheid over gezondheidsklachten te kunnen duiden, snel 
te kunnen interveniëren als er een relatie ligt tussen klachten en eventu-
eel blootstelling aan stoffen, als vorm van geruststelling ter voorkoming 
van onnodige onrust en als vergroting van de kennis over het beloop van 
lichamelijke en psychische gezondheidseffecten bij diverse rampen. Dit voor 
zover bestaande kennis ontoereikend is. Ook leveren de onderzoeken veel 
informatie voor gezondheidsbeleid bij rampen en calamiteiten. 



201Hoofdstuk 8

De Bijlmerramp werd ook een stimulans nog meer werk te maken van PSH 
in de acute fase. Het Instituut voor Psychotrauma bracht in 1997 het Hand-
boek voor opvang na rampen en calamiteiten uit. Daarnaast werd door een 
werkverband van GGZ Nederland en andere partners onder de naam OPRON 
(Overleg Psychosociale Rampen Opvang Nederland) gewerkt aan een pro-
cesplan PSHOR (Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen). 
Dit werd onderdeel van de zogenaamde ‘witte (geneeskundige) kolom’ en 
ondergebracht bij de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen 
en Rampen). De leidende gedachte was dat de eerste interventies vanuit de 
PSHOR veelal plaats zouden vinden op een opvanglocatie; een door de ge-
meente georganiseerde plaats waar getroffenen naartoe gaan of worden ge-
bracht in afwachting van verdere ontwikkelingen. 

2000	–	heden
De vuurwerkramp in Enschede (2000) werd een testcase voor de geleerde 
lessen uit de Bijlmerramp. Met een grootschalig gezondheidsonderzoek; de 
oprichting van een Informatie- en Adviescentrum (IAC) vanuit de gedachte 
dat getroffenen niet langs verschillende loketten moeten gaan om oog en 
oor te krijgen voor de verscheidenheid aan problemen; en gespecialiseerde 
GGZ-teams werden veel problemen zoals gesignaleerd na de Bijlmerramp 
ondervangen. Na de cafébrand in Volendam (2001) werd in een iets andere 
vorm hetzelfde concept gevolgd zoals in Enschede. De Bijlmerramp, de vuur-
werkramp in Enschede, de cafébrand in Volendam, maar ook de aanslag op 
het World Trade Center op 11 september 2001 in New York werden belang-
rijke historische referentiepunten voor de verdere ontwikkeling van de PSH. 
Dit leidde in 2004 tot de vaststelling van het Landelijk Model Procesplan  
Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. Als doel en uitgangs-
punt werd geformuleerd ‘het bevorderen van het herstel van het psychisch 
evenwicht (zelfcontrole) van de getroffenen’ en ‘de getroffenen zijn in principe 
psychisch gezonde en autonome personen die een normale reactie geven op 
een abnormale gebeurtenis’. 

De hulp diende zich op de volgende doelgroepen te richten: 
n   de direct getroffenen: personen die de ramp hebben meegemaakt (aan 

den lijve hebben  ondervonden) en in een (levens)bedreigende situatie 
hebben verkeerd. 

n   de indirect getroffenen: personen die de ramp niet zelf hebben mee- 
gemaakt, maar door de relatie met de direct getroffenen, beroepsmatig 
of anderszins betrokken of getroffen worden door de ramp. Deze catego-
rie is omvangrijk: partner, kinderen, familie, vrienden, kennissen, buren, 
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collega’s (werk / opleiding), ooggetuigen, reddingswerkers, leerkrachten, 
huisartsen, geestelijke verzorgers, hulpverleners (medisch en psychosoci-
aal), dienstverleners (financieel, juridisch, materieel), beleidscrisisteams 
(bijvoorbeeld gemeentelijke rampenstaf), overigen (bijvoorbeeld perso-
nen bij wie door de ramp onverwerkt leed geactiveerd wordt).

Psychosociaal Opvangteam

Al op het moment van vaststelling en zeker ook de jaren daaropvolgend 
vond debat plaats over de aard, inhoud, timing van interventies door de 
PSHOR-teams; beter bekend onder de naam ‘psychosociaal opvangteam’. 
Wetenschappelijke literatuur leverde wel verklaringen voor het ontstaan 
van bijvoorbeeld PTSS; beschreef het beloop van dit ziekteproces en mogelijk 
daarmee samenhangende factoren, maar leverde weinig handvatten voor 
met name de acute fase. Welke interventies met welk doel, wanneer, hoe 
en door wie die het best konden worden uitgevoerd, bleven onbeantwoorde 
vragen. Maar dat PSH als een eigenstandige entiteit door (semi)professio-
nals plaats moest vinden, gericht op herstel van het psychisch evenwicht 
was met het vastgestelde landelijk model een gegeven. Het bieden van deze 
hulp werd daarmee ook een vorm van erkenning voor het overkomen leed. 
Niet hulp bieden om een gediagnostiseerd probleem het hoofd te bieden 
maar per definitie hulp bieden als zich iets schokkends heeft voorgedaan. 
De aanvang van deze hulp gebeurde in principe snel (soms binnen enkele 
uren) en was alleen in die situaties waarbij sprake was van een inzet door 
de GHOR. Een niet in het modelplan expliciet opgenomen veronderstelling 
was dat - door snel starten met interventies ter ondersteuning van de ver-
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werking of herstel van het psychisch evenwicht - werd gehoopt nadelige ge-
zondheidseffecten op langere termijn te beperken of te verminderen evenals 
de eventueel ontstane secundaire problemen zoals arbeidsverzuim, verlies 
van baan, relatieproblemen, et cetera. Hieraan lag de gedachte: ‘vroeg in-
grijpen is beter dan laat ingrijpen’ ten grondslag. Daarbij waren nog enkele 
andere aannames zichtbaar. Namelijk dat het effect van uiten van emoties 
na een ingrijpende gebeurtenis positief is en latere psychische klachten zou 
voorkomen; het bieden van psycho-educatie (uitleg over stressreactie en tips 
hoe hiermee om te gaan) als voorlichting een preventieve waarde heeft en 
dat de verkregen steun en erkenning door de geboden opvanggesprekken 
latere klachten zou kunnen voorkomen. Men was doorgaans tevreden tot 
zeer tevreden over de aangeboden gesprekken, maar de gesprekken leidden 
helaas niet tot de verwachte sterkere afname van psychische klachten. Ook 
was het redelijk gangbaar om als meerdere mensen bij dezelfde gebeurte-
nis betrokken waren, dergelijke opvanggesprekken in groepsverband aan 
te bieden. De positieve kracht van lotgenotensteun was hierbij de leidende 
gedachte. Het had ook nadelen. Het kon juist een drempel zijn om zaken te 
bespreken en er bestond een risico van wederzijdse ‘hertraumatisering’ door 
elkaar deelgenoot te maken van de soms gruwelijke dingen die men heeft 
meegemaakt. 

De werking van al deze vroege interventies bleek lastig te onderzoeken. De 
interventies waren vaak niet gestandaardiseerd; het tijdstip van aanbieden 
verschilde enorm; controlegroepen ontbraken; de groep onderzochten was 
relatief klein of het waren totaal verschillende, moeilijk met elkaar te verge-
lijken groepen: vrouwen na een verkrachting en verkeersslachtoffers. De re-
sultaten waren dan ook zeer uiteenlopend: positief resultaat; geen resultaat 
en negatief resultaat op gepresenteerde klachten. 

PSHOR, advies Gezondheidsraad en Richtlijnen
Het vaststellen van het procesplan PSHOR (2004) gaf dan wel een structuur 
en organisatiemodel, maar het werkveld van de PSHOR had in toenemende 
mate behoefte aan eenduidige inhoudelijke kaders. Twee belangrijke docu-
menten hiertoe volgden enkele jaren later snel op elkaar. Ten eerste het ad-
vies van de Gezondheidsraad: Gevolgen van rampen voor de gezondheid op 
middellange en lange termijn (2). Enkele belangrijke onderdelen uit dit advies: 
n   Werden de problemen van de slachtoffers van rampen vroeger gezien 

als problemen die inherent zijn aan het leven, tegenwoordig worden ze 
vooral medisch en psychologisch geïnterpreteerd.

8.3
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n   Mensen verschillen onderling sterk in de manier waarop zij op een ramp 
reageren; het doet een forse aanspraak op het aanpassingsvermogen. Het 
is dan ook normaal dat mensen tijdens de ramp en in de eerste periode 
daarna stressreacties vertonen. Deze reacties kunnen weliswaar heftig 
zijn, maar ze zijn te beschouwen als normale reacties op een abnorma-
le gebeurtenis. Men is aangedaan door de ramp, maar voldoet niet aan 
de klinische criteria voor een welomschreven syndroom. Meestal slaagt 
men erin binnen afzienbare tijd z’n evenwicht te hervinden.  

n   Rampen hebben gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezond-
heid. De lichamelijke gezondheid kan schade oplopen door verwonding, 
besmetting, bestraling of vergiftiging. De geestelijke gezondheid door de 
schok van de ramp en de nasleep ervan. De meest voorkomende reacties 
na een ramp op langere termijn zijn angst, neerslachtigheid, indringende 
herbelevingen, middelenmisbruik en lichamelijk onverklaarbare klach-
ten. De schatting van prevalentie van deze klachten loopt sterk uiteen. 

n   Zonder dat klachten voldoen aan de klinische criteria voor een specifieke 
stoornis kunnen ze wel degelijk gevolgen hebben voor allerlei aspecten 
van het dagelijkse leven. 

n   De meeste getroffenen slagen erin hun evenwicht terug te krijgen zonder 
hulp van professionele hulpverleners.

n   Goede organisatie en kwaliteit van rampenbestrijding is ook uit oogpunt 
van preventieve gezondheidszorg van belang.

n   Het preventieve effect van vroegtijdige psychologische interventies is on-
voldoende onderzocht, maar zeker is dat eenmalige debriefing geen pre-
ventieve waarde heeft.

n   Bij psychosociale hulpverlening direct na een ramp moet de nadruk lig-
gen op bevordering van natuurlijk herstel en zelfredzaamheid.

n   Snelle en adequate informatievoorziening na een ramp kan ertoe bijdra-
gen dat getroffenen weer greep krijgen op hun leven.

n   De eerste weken na een ramp is het vooral van belang het natuurlijk her-
stel de ruimte te geven, de zelfredzaamheid te bevorderen en een gunstig 
affectief klimaat te creëren.

n   Bij een ramp met een zodanige impact dat de reguliere kanalen het werk 
ondanks extra ondersteuning niet aankunnen, verdient het aanbeveling 
ook andere specifieke rampgerelateerde zorgvoorzieningen als een (vir-
tueel) Informatie en Advies Centrum (IAC) in het leven te roepen.

n   De grondhouding ten opzichte van slachtoffers dient er een te zijn van 
begrip en respect. Bij communicatie met slachtoffers moeten overheids-
vertegenwoordigers zich inleven in hun situatie zonder zich te laten mee-
slepen in de waan van de dag. Er is een maatschappelijke tendens om 
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de begrippen ramp en slachtoffer ook toe te passen op minder ernstige 
situaties en gebeurtenissen. Ook daarop moet men bedacht zijn.

Ten tweede de in 2007 uitgebrachte richtlijn met als titel ‘Vroegtijdige 
psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende ge-
beurtenissen’ (3). De in 2002 opgerichte Stichting Impact, het Landelijk Ken-
niscentrum voor Psychosociale Zorg na Rampen, nam hiertoe het initiatief. 
Onder auspiciën van de Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijn-
ontwikkeling in de GGZ en met methodologische en organisatorische bege-
leiding door het Trimbos-instituut werd een volledig nieuwe richtlijn voor 
professionals in het werkveld van de PSH ontwikkeld (GGZ-medewerkers, 
maatschappelijk werkenden, medewerkers Slachtofferhulp en anderen). De 
richtlijn werd ontwikkeld voor grootschalige rampen (waaronder terroris-
tische aanslagen) waarbij als uitgangspunt werd gehanteerd: “Na rampen, 
terroristische aanslagen en andere schokkende gebeurtenissen herstellen 
de meeste getroffenen op eigen kracht. Toch ontwikkelt een aanzienlijke 
groep getroffenen lange-termijn rampgerelateerde psychische klachten en/
of psychische stoornissen. Vroegtijdige psychosociale interventies worden 
aangeboden om het welbevinden van getroffenen te waarborgen en psy-
chopathologie te voorkomen.”
Met name in de laatste zin kwam de preventiegedachte weer terug terwijl 
hiervoor nauwelijks goed onderzochte en bewezen werkzame interventies 
waren.  

De richtlijn baseerde zich op twee belangrijke pijlers: een ‘steunende con-
text’ en ‘preventieve vroegtijdige psychosociale interventies’. Wat werd hier-
mee bedoeld?
Steunende context: mensen moeten ondersteuning krijgen middels het bie-
den van een steunende context bestaande uit:
Zodra getroffenen in veiligheid zijn gebracht, ligt de prioriteit bij het bie-
den van een luisterend oor, steun en troost en openstaan voor de directe 
praktische behoeften van getroffenen; het bieden van feitelijke en actuele 
informatie over de schokkende gebeurtenis; het mobiliseren van steun uit 
de eigen sociale omgeving; het faciliteren van hereniging met naasten en 
het bij elkaar houden van families; en het geruststellen van getroffenen die 
normale stressreacties vertonen. Het is ‘aannemelijk’ dat dit het eigen her-
stelvermogen bevordert. Een steunende context moet in de periode waarop 
deze richtlijn betrekking heeft – de eerste zes weken – doorlopend beschik-
baar en toegankelijk zijn. Het vormt de basis van waaruit vroegtijdige psy-
chosociale interventies worden uitgevoerd.
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Vroegtijdige psychosociale interventies:

n   Voorlichting
  Aan alle getroffenen dient voorlichting te worden aangeboden. De voor-

lichting is kort, basaal en draagt bij aan het herstel van controle en het 
bevorderen van zelfredzaamheid van getroffenen. Het betreft: 

 -  Geruststellende uitleg over normale reacties. 
 -  Aangeven wanneer hulp te zoeken. 
 -   Aanraden de dagelijkse routine op te pakken.
   Preventieve psycho-educatie in de vorm van gestructureerde (vaak 

herhaalde) informatie en training aan getroffenen en familieleden 
met als doel het bereiken van verandering in het traumagerelateerde 
gedrag, wordt niet aanbevolen.

n   Triage
  In het algemeen stelt de werkgroep dat professionals, maar ook anderen, 

zoals partners van getrof¬fenen, leidinggevenden en scholen, in de eerste 
zes weken dienen af te wachten en de getroffenen oplettend dienen te 
volgen, tenzij er sprake is van evidente klinische problematiek. Getrainde 
vrijwilligers, nulde- en eerstelijns hulpverleners, met de tweedelijns GGZ 
op de achtergrond, hebben in de acute fase een rol op het gebied van psy-
chologische triage. Hierbij gaat het vooral om het signaleren van getrof-
fenen met psychische stoornissen en/of ernstige klinische symptomen 
die diagnostiek en/of behandeling behoeven. Bij psychologische triage 
moet afgegaan worden op het klinisch oordeel van vrijwilligers en pro-
fessionals uit de nulde, eerste, tweede en derde lijn, evenals op het oordeel 
de getroffene zelf. Hiervoor is gedegen basisscholing van vrijwilligers en 
professionals noodzakelijk. Zij dienen goed te weten dat de meeste ge-
troffenen enigerlei vorm van stressreacties zullen vertonen. Dit zijn nor-
male reacties.  

 Er zijn drie groepen:
 -   Getroffenen zonder psychische stoornissen en/of ernstige klinische 

symptomen. Dit is de groot¬ste groep getroffenen. De meesten herstel-
len binnen afzienbare tijd op eigen kracht en dienen in de eerste zes 
weken zo nodig alleen gerustgesteld te worden en korte voorlichting 
te krijgen. 

 -   Getroffenen bij wie twijfel bestaat over de aanwezigheid van psychi-
sche stoornissen en/of ernstige klinische symptomen. Ook bij deze 
groep moet kort voorlichting worden gegeven. Eveneens moet de zorg-
verlener een vervolgafspraak maken met de getroffene. 
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 -   Getroffenen met psychische stoornissen en/of ernstige klinische 
symptomen. Bij deze groep is sprake van evidente klinische problema-
tiek en dient direct adequate diagnostiek en/of behandeling te wor-
den aangeboden.

 
n   Psychologische debriefing 
  De werkgroep beveelt aan eenmalige psychologische debriefing (waar-

onder Critical Incident Stress Debriefing - CISD) met als doel het voorko-
men van PTSS en het vermijden van andere psychiatrische problemen 
bij getroffenen. Omdat er nog onvoldoende bewijs is voor het effect van 
psychologische debriefing bij geünifor¬meerde hulpverleners beveelt de 
werkgroep psychologische debriefing bij hulpverleners niet aan. 

n   Collectieve vroegtijdige psychosociale interventies
  Collectieve vroegtijdige psychosociale interventies hebben betrekking op 

de getroffen populatie of delen daarvan. Zonder volledigheid te betrach-
ten zijn voorbeelden van collectieve interventies: een éénloketfunctie zo-
als een Informatie- en Adviescentrum (IAC) of een virtueel Informatie- & 
Verwijscentrum, berichtgeving in de media, een platform voor getroffe-
nen, een gespecialiseerd GGZ-team, gezondheidsonderzoek en het te voe-
ren overheidsbeleid. Strikt genomen vallen deze buiten het bestek van 
deze richtlijn.

n   Curatieve vroegtijdige psychosociale interventies
  Wanneer sprake is van ernstige klinische symptomen of psychische 

stoornissen, zoals gedefinieerd in DSM-IV-TR, hebben professionals een 
scala aan interventies tot hun beschikking. De meest voorkomende aan-
doeningen na rampen die behandeling behoeven zijn angststoornissen, 
depressieve stoornissen, lichamelijk onverklaarde klachten, de acute 
stress-stoornis, de posttraumatische stress-stoornis, aanpassingsstoor-
nissen en middelenmisbruik. Wanneer bij een ramp etnische minder-
heden zijn betrokken, is het uitgangspunt deze groepen zo regulier als 
mogelijk en zo cultuurspecifiek als nodig te benaderen.

n   Organisatie
  Uitgangspunten hierbij zijn dat de zorg zo regulier als mogelijk moet wor-

den aangeboden en dat er sprake is van integrale psychosociale zorg.” 

De richtlijn probeerde een evenwicht te vinden tussen de staande praktijk, 
wetenschappelijke evidentie en meningen van deskundigen. Daardoor was 
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een spanningsveld voelbaar dat in de tekst leidde tot op z’n minst verwar-
rende of niet logisch op elkaar volgende aanbevelingen. Echter na een lang 
traject vonden de meeste participanten dat de richtlijn er maar moest ko-
men. Dan lag er in ieder geval een document waarover verder kon worden 
gediscussieerd. Kritiek vanuit onder andere het Instituut voor Psychotrauma 
alwaar auteur van dit hoofdstuk toen werkte, kwam op het volgende neer:

n   Rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen zoals (be-
drijfs)ongevallen en seksueel misbruik zijn gebeurtenissen van diverse 
grootte en aard. Het moge zo zijn dat in aansluiting op deze gebeurtenis-
sen verwerkingsproblemen zoals PTSS kunnen ontstaan, maar daarmee 
zijn de gebeurtenissen en de eventueel te bieden ondersteuning nog niet 
met elkaar vergelijkbaar.

n   De ‘steunende context’ ook wel ‘social support’ wordt direct en indirect, 
impliciet en expliciet geboden door alle bij de crisisbeheersing betrokken 
mensen: minister, burgemeester, politieagent, brandweerman, ambu-
lanceverpleegkundige, gemeenteambtenaar, overige overheidsdienaren, 
kerken, taxichauffeur, Koninklijk Huis et cetera. En in een bedrijfscon-
text door directies, leidinggevenden en collega’s. Maar ook door de buur-
vrouw, partner, kinderen, vrienden, buurthuizen, media en vele anderen. 
Het begint bij erkenning, begrip, stijl van bejegening, mate waarin men-
sen zich serieus genomen en gehoord voelen. Het bieden van deze con-
text is waarschijnlijk voor een belangrijk deel van getroffenen voldoende 
en dan zijn de overige interventies overbodig. Met andere woorden: geef 
de steunende context tijd en ruimte om effect te kunnen beoordelen om 
zo nodig op basis van een goede analyse en probleemstelling over te gaan 
tot andere interventies. De grote groep getroffenen waarvoor de steu-
nende context voldoende is, behoeft dan geen verdere interventie. Ver-
gelijkbaar met een lichamelijke verwonding: de meeste mensen weten 
prima te beoordelen of een pleister afdoende is of dat een bezoek aan de 
huisarts wenselijk is of dermate ernstig is dat een bezoek aan de spoed-
eisende hulp van een ziekenhuis moet worden overwogen. Natuurlijk 
kunnen dan nog complicaties optreden die een ziekenhuisbezoek nodig 
maken, maar dat geldt voor een kleine groep en niet voor iedereen die 
een verwonding heeft opgelopen.

n   Neem - zeker in de acute fase - niet de (preventieve) interventies gericht 
op mogelijke psychopathologie als uitgangspunt, maar de noden en be-
hoeften van getroffenen. Onderzoek, taxeer en voldoe daar waar moge-
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lijk aan deze behoeften met als doel het voorkomen van onnodige extra 
stress. Uiteraard dient aandacht te zijn voor die mensen waarbij psycho-
pathologie een rol speelt. Maar dat is niet anders dan in niet-ramp-om-
standigheden. Het meemaken van een ramp of calamiteit geeft zeker niet 
per acuut meer mensen met symptomen van psychopathologie.

  
n   De vroegtijdige psychosociale interventies zijn sterk gefocust op (vermin-

dering van) psychopathologie terwijl hier slechts een kleine minderheid 
last van krijgt.

n   Ten aanzien van de vele praktische aanbevelingen ontbreekt het veelal 
aan een goede, gedegen en overtuigende wetenschappelijke onderbou-
wing; meningen van deskundigen bepalen voor een groot deel de onder-
bouwing.  

Ervaringen met PSHOR-inzetten en oefeningen maakten duidelijk dat ge-
troffenen de eerste uren tot dagen geheel andere behoeften hebben. Naast 
een fatsoenlijke bejegening hebben getroffenen met name behoefte aan 
informatie. Over wat is gebeurd, over wat er verder gaat gebeuren, lot van 
dierbaren en hereniging met dierbaren, eventuele lichamelijke gezond-
heidsrisico’s, aandacht voor praktische zaken zoals medicijnen, eventueel 
vervangende woonruimte, lot van huisdieren en dergelijke. Zaken die alle-
maal een belangrijke bijdrage leveren aan het weer een beetje grip te krij-
gen op het dagelijkse leven. Informatie die niet door PSHOR medewerkers 
gegeven kon worden. Niet omdat ze dat niet wilden, maar simpelweg omdat 
ze de informatie niet hadden. Een belangrijk les hieruit was dat geïsoleerde 
interventies vanuit een GGZ-perspectief - los van de context van de gebeur-
tenis en los van behoeften van getroffenen soms enkele uren na de ramp of 
calamiteit - vaak niet aansluiten bij de noden en behoeften van getroffenen 
op dat moment. Daarmee werkten ze contraproductief en stressverhogend. 
Dat kon toch niet de bedoeling zijn? 
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 Casus

In 2006 werd een grote groep Nederlanders geëvacueerd uit Libanon. Zij ontvlucht-

ten Libanon wegens het aanhoudende geweld tussen Israël en de militante sjiitische 

Hezbollah-beweging in het land. De Nederlandse overheid bood haar onderdanen via 

een luchtbrug de gelegenheid terug te komen naar Nederland. Vanwege de confron-

taties met (oorlogs)geweld en de mogelijke psychische gevolgen daarvan werd van 

overheidswege verwacht dat leden van de PSHOR aanwezig waren voor opvang op 

vliegveld Eindhoven. Echter zoals te verwachten was, hadden de mensen bij aankomst 

slechts behoefte aan een vlotte afhandeling van de noodzakelijke paspoortcontrole, 

snelle doorgang door douane, afgeschermd worden van media, hereniging met fami-

lie om daarna snel ‘naar huis’ te gaan. Het faciliteren van deze behoefte was een zeer 

belangrijke sociale interventie met gewenst effect op het psychische welbevinden. De 

mensen waren moe en hadden behoefte aan rust in een veilige omgeving. Natuurlijk 

werd medeleven op prijs gesteld maar daarvoor waren geen GGZ-georiënteerde hulp-

verleners nodig. Hooguit één ter advisering of als backing voor het geval zich daar een 

ernstige psychische ontregeling had voorgedaan. Maar de kans daarop is zeer gering. 

De casus toonde wel aan dat overheden soms bevreesd zijn en alles wat ter beschik-

king is, inzetten. Dat was ‘overdone’ en niet passend in de context van de plaats en 

moment. Mogelijk dat na een paar dagen in Nederland te zijn bijgekomen, sommigen 

een bezoek aan hun huisarts hebben gebracht en mogelijk is daarvan een enkeling 

naar de GGZ verwezen. Ook vanwege de spreiding in Nederland kon dit prima door de 

reguliere zorg worden opgepakt. 

Wetenschap
Epidemiologische studies laten zien dat getroffenen de eerste dagen, weken, 
maanden of zelfs jaren te kampen kunnen hebben met sterke angst en de-
pressieve gevoelens, (onverklaarbare) lichamelijke klachten, vermoeidheid, 
irritaties, slaapproblemen, herbelevings- en vermijdingsreacties en rouw bij 
verlies van dierbaren. Daarbij kan sprake zijn van toename van middelge-
bruik zoals alcohol, tabak en medicijnen. En secundair - maar niet minder 
belastend - kunnen hieruit relatieproblemen of arbeidsconflicten voort-
vloeien. Deze geven een verlies van levenskwaliteit en een toename van het 
gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen. Dat klinkt allemaal ernstig en 
heftig en dat is het voor sommigen ook. Toch ontwikkelt een groot deel van 
de getroffenen bovengenoemde klachten niet of nauwelijks. Een meerder-
heid herstelt zich na korte of langere tijd en er rest een kleine groep waarbij 
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de klachten na verloop van maanden of jaren niet of nauwelijks verminde-
ren of zelfs toenemen.

Deze steeds voortschrijdende wetenschappelijke inzichten en ervaringen 
staan soms op gespannen voet met ontwikkelingen in de samenleving. 
Een ontwikkeling die zich kenmerkt door veel aandacht voor relatief kleine 
voorvallen (die veelvuldiger plaatsvinden dan rampen), veel aandacht voor 
de ontstane emoties en de snelle beschikbaarheid van Slachtofferhulp, me-
dewerkers van de GGD, soms ook PSHOR-teams en geestelijk verzorgden 
voor de eerste opvang van de getroffenen. Dit roept een beeld op dat getrof-
fenen en hun directe sociale omgeving iedere zelfredzaamheid, mentale 
veerkracht hebben verloren. Het meemaken van een schokkende gebeurte-
nis en als reactie daarop het hebben van begrijpelijke en soms indringende 
emoties wordt nagenoeg gelijkgesteld aan de behoefte aan en dus noodzaak 
van extra (professionele) psychosociale hulp. Dit heeft het risico in zich van 
een ‘selffulfilling prophecy’. Het constant zien en horen dat hulpverlening 
aanwezig is, kan ertoe leiden dat (toekomstige) getroffenen en hun omge-
ving denken dat ze eigenlijk hulp nodig hebben en moeten zoeken, deze stap 
zetten, dat vervolgens wordt beschouwd als bewijs van extra hulp nodig 
hebben. Voor PSH-aanbieders een legitimatie tot actie.

Tot de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werd onder schokkende 
gebeurtenissen oorlogen, grote natuurrampen en ernstig geweld verstaan. 
Langzaam maar zeker werd het begrip steeds breder geformuleerd. Dit leid-
de in 2002 tot een boeiend essay in het Tijdschrift voor Psychiatrie onder de 
naam: Hoe het trauma het gewone leven binnendrong (4). “In de jaren tachtig 
kwam een hele trauma-industrie op gang, getroffenen bij rampen vertelden 
graag op tv hoe ze zich voelden. Trauma werd handel. Met de invoering van 
de DSM-IV (1994) is de oorlogsstress het gewone leven binnengehaald. Ge-
beurtenissen als auto-ongelukken, nare ziektes, een hartinfarct, het verblijf 
op de intensive care, het zien van schrikaanjagende films of het overlijden 
van een bekend persoon konden ineens PTSS veroorzaken.” Informatie-
bijeenkomsten na schokkende gebeurtenissen waarbij standaard Slachtof-
ferhulp en de GGD aanwezig zijn, worden steevast becommentarieerd met 
“De emoties waren heftig, het kwam diep binnen”, of commentaar van der-
gelijke aard. Natuurlijk geeft het aan dat mensen zijn aangedaan; dat het 
mensen beroert, soms boos maakt of verbijstering alom aanwezig is, maar 
dat is nog geen reden te denken dat er ineens ernstige problemen ontstaan 
waarvoor specialistische hulp direct noodzakelijk is. De wetenschappelijke 
onderbouwing hiervoor ontbreekt. Er is wel wetenschappelijke onderbou-
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wing voor het feit dat de meeste van dergelijke emoties van tijdelijke en 
voorbijgaande aard zijn en dat op de iets langere termijn slechts een min-
derheid psychische problemen ontwikkelt die hun maatschappelijk functio-
neren in de meest brede zin van het woord belemmeren. Natuurlijk verdient 
deze groep wel - als zij kiezen voor hulp - de best beschikbare behandeling.

Rampen doen zich in het veilige Nederland gelukkig maar sporadisch voor. 
Kleine incidenten zijn er nagenoeg dagelijks.

21 mei 2014.
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En vooral geen twijfel over het leed voor de direct getroffen: de vaak preg-
nant in beeld gebrachte eerste emoties geven aan hoe indringend, tragisch, 
verstorend en schokkend een gebeurtenis kan zijn. Echter deze vaak indrin-
gende emoties zijn geen ziekte; ze zijn onderdeel van ons mens-zijn. Zonder 
getroffenen tekort te doen: de meeste getroffenen beschikken gelukkig over 
voldoende mentale veerkracht om de ervaringen rondom de ramp of cala-
miteit in hun leven te integreren en het normale leven te hervatten. Daar-
mee is de gebeurtenis en de daarbij horende gevoelens niet uit hun leven 
verdwenen, maar hij domineert niet op een negatieve manier het dagelijkse 
functioneren. Een adequate respectvolle bejegening, krijgen van erkenning, 
serieus genomen worden met betrekking tot vragen en problemen, zijn hier-
bij belangrijke ondersteunende factoren. Als daarbij sociale ondersteuning 
wordt geboden, desnoods de reguliere eerstelijnszorg wordt ondersteund 
middels supervisie, kunnen GGZ-specialisten op de plaats blijven waar ze 
normaal ook zijn: als tweedelijnsvoorziening ten behoeve van behandeling 
waarbij sprake is van psychpathologie. Er is geen reden om op voorhand te 
veronderstellen dat bij een ramp of calamiteit de normale echelonnering 
van zorg volledig omgedraaid moet worden. Natuurlijk kunnen specialisten 
hun kennis en ervaring ter ondersteuning - in de vorm van adviezen en con-
sultaties - aanbieden, maar niet om de zorg voor getroffenen snel over te 
nemen. Dat leidt tot een beperking in het kijken naar problemen van getrof-
fenen en met een risico van een te snelle pathologisering van in principe 
normale gezonde reacties; hoe vervelend deze ook kunnen zijn. 

Vernieuwde richtlijn
Met deze kennis is ook de richtlijn Vroegtijdige psychosociale interventies 
na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen in 2014 vol-
ledig herzien. 
De titel van de richtlijn luidt nu Multidisciplinaire Richtlijn psychosociale 
hulp bij rampen en crises (5). 

Enkele onderdelen van de richtlijn: 

n  De richtlijn is bedoeld voor gebeurtenissen die een feitelijke of dreigende 
dood of een ernstige verwonding met zich meebrengen, of die een be-
dreiging vormen voor de fysieke integriteit van de betrokkene of van 
anderen. Dit varieert van rampen, crises, gewelddadige berovingen, ern-
stige auto-ongelukken tot verkrachting. Het gaat om feitelijke, maar ook 
gepercipieerde dreigingen. De impact zal voor ieder individu in iedere 
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situatie anders zijn. Bekend is dat getroffenen met allerlei behoeften en 
problemen kunnen kampen. In de richtlijn wordt PSH gedefinieerd als:  
“Alle ondersteuning en zorg gericht op het psychisch welbevinden en de 
gezondheid van getroffenen die door de gebruikersdoelgroep van deze 
richtlijn wordt verleend, zowel in de acute fase als in de nafase en zowel 
gericht op het collectief als op het individu.” Ondersteuning is in begin-
sel relevant voor alle getroffenen, maar hoeft niet per definitie gericht 
te zijn op de gezondheid, ook al is een positief effect op de verwerking of 
klinische uitkomsten goed mogelijk. Zorg is primair gericht op de gezond-
heid en omvat preventieve, signalerende, diagnosticerende en curatieve 
maatregelen. Gelet op de klachten die mensen kunnen ontwikkelen, is 
soms zorg nodig van professionele zorgverleners.

n  Op basis van de mogelijke reacties, behoeften en problemen van getrof-
fenen kan de PSH verder worden onderverdeeld in:

 -  basishulp (veiligheid, medische zorg, eten, drinken, medicatie, onder-
dak).

 -  informatie (over de gebeurtenis, de stand van zaken, het lot van dier-
baren, mogelijke stressreacties). 

 -  emotionele en sociale steun (luisterend oor, betrokkenheid, erken-
ning). 

 -  praktische hulp (administratie, huishouden, juridisch advies, financi-
ele ondersteuning). 

 -  zorg bij gezondheidsklachten (preventie, signaleren, diagnose en be-
handeling).

n  De volgende uitgangspunten dienen daarbij in acht te worden genomen:
 -  Sluit aan bij behoeften, problemen en risicofactoren.
 -  Sluit aan bij dynamiek en fase.
 -  Sluit aan bij veerkracht en zelfredzaamheid.
 -  Sluit aan bij de context van de getroffene.
 -  Sluit aan bij aanwezige hulpverleningscapaciteit. De kans is groot dat 

er in het gebied waar zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of in de 
omgeving van de getroffene al sociale steunbronnen of professionele 
capaciteit aanwezig zijn. Benut eerst deze capaciteit voordat wordt be-
sloten tot aanvullende PSH.

Deze richtlijn is een verbetering ten opzichte van de richtlijn uit 2007 met 
dien verstande dat alles nu valt onder de noemer van psychosociale hulp. 
Zo op het oog lijkt dat een mooie verbetering. Echter het bieden van bijvoor-
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beeld informatie over hetgeen is gebeurd, wat gevolgen en vervolgen zijn, 
social support uit directe omgeving en dergelijke is geen psychosociale hulp 
in engere zin. Het zijn - naast de indringende ervaring van de gebeurtenis - 
sociale actoren die van invloed zijn op het psychosociale welbevinden van 
getroffenen. Als deze interventies goed verlopen, heeft de daaropvolgende 
psychosociale hulpverlening waarschijnlijk minder werk te verrichten. En 
natuurlijk: als zich een ramp voordoet waarbij op een klein gebied het aantal 
getroffenen groot is; de schade dermate groot is dat veel extra inzet voor de 
basale levensbehoeften nodig is; een extreme toeloop op reguliere voorzie-
ningen wordt voorzien, is extra inzet van welke hulp dan ook noodzakelijk. 
Binnen een welvarend land als Nederland mag dat als vanzelfsprekend wor-
den beschouwd. Echter ook dan blijft voor de psychosociale hulp de normale 
echelonnering het uitgangspunt van handelen. Tenzij blijkt dat deze ontoe-
reikend hulp kan bieden. Bij een ramp of calamiteit dient hierop dan ook te 
allen tijde intensief te worden gemonitord zodat snel en adequaat kan wor-
den opgeschaald op basis van vraag en behoefte en niet op voorhand omdat 
zich iets heeft voorgedaan.

Waar staan we nu?
In ongeveer vijftig jaar tijd heeft een hele omwenteling plaatsgevonden in 
het kijken naar slachtoffers van rampen en calamiteiten. We hebben oog en 
oor gekregen voor hun noden; er is veel compassie met slachtoffers; geluk-
kig zijn behandelmethodieken ontwikkeld en verbeterd voor getroffen met 
ernstige psychische problematiek. Helaas hebben we nog geen goed ontwik-
kelde preventieve interventies ter voorkoming van psychopathologie zoals 
PTSS. We weten op hoofdlijnen wel waaraan getroffenen in welke fase be-
hoefte aan hebben en wat van invloed is op hun psychosociaal welbevin-
den. We zijn ook steeds beter in staat daaraan te voldoen. Gelukkig voelt de 
samenleving een plicht deze medeburgers bij te staan in moeilijkere tijden. 
Emoties horen zeker bij ingrijpende gebeurtenissen maar zijn op voorhand 
geen reden in een kramp te schieten en van daaruit onnodig veel hulpver-
lening te activeren. Ontwikkelen van psychische klachten is vaak een pro-
ces waarin veel factoren een rol spelen, onder andere psychische conditie 
voorafgaand aan de gebeurtenis, de ervaringen tijdens de gebeurtenis en 
persoonlijke en maatschappelijke factoren in de afwikkeling van de gebeur-
tenis. De tijd van “het is voorbij, we gaan over tot de normale gang van zaken 
en niet zeuren” is gelukkig voorbij. Daarmee lieten we mensen in de kou 
staan. 

8.6



216 Grip op crisis

Welke	richtingen	kunnen	we	op?
De grootste uitdaging voor de komende jaren is niet door te slaan naar de 
andere kant: u heeft iets schokkends meegemaakt; om die reden bent u 
potentieel GGZ-patiënt en bent u veroordeeld tot min of meer ongevraag-
de interventies. Dat zou een verdergaande en onnodige medicalisering en 
psychologisering betekenen waarvoor de Gezondheidsraad in 2006 al waar-
schuwde. We kunnen ook zorgen dat de klepel niet elke keer uitslaat naar 
een uiterste van het spectrum door getroffenen te beschouwen als gewone 
gemiddeld gezonde Nederlandse burgers die over voldoende veerkracht be-
schikken; te vertrouwen op herstel totdat het tegendeel zich heeft voorge-
daan. Vanuit dit perspectief is het van belang dat alle bij de crisisbeheersing 
betrokken functionarissen zich bewust zijn van de effecten van hun han-
delen op getroffenen, hun directe omgeving en de samenleving. Eén van de 
doelstellingen van crisisbeheersing die explicieter mag, is het serieus ne-
men en minimaliseren van de psychosociale effecten. Dit betekent niet op 
voorhand meer zorgarrangementen, maar aandacht om de weg naar herstel 
zonder onnodige teleurstellingen en frustraties te laten verlopen. Daarmee 
wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het zo beperkt mogelijk hou-
den van gezondheidszorggebruik waaronder ook GGZ-gebruik. De kunst is 
iedere keer in de specifieke concrete situatie en in de context van die situatie 
te bezien wat nodig is op de korte, middellange en lange termijn. Dat vraagt 
iedere keer maatwerk, geduld en een lange adem.  

PSH is voorlopig nog:  
 

Een soortgelijk beeld ‘Under Construction’ kan ik ge-
makkelijk zelf aanschaffen | kosten plusminus € 15,– 
(en uiteraard in overleg) | GM
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 	 Noten |  Peter van Loon
(1)  citaat: www.npogeschiedenis.nl
(2)   Gezondheidsraad, Gevolgen van rampen voor de gezondheid op mid-

dellange en lange termijn (Den Haag: Gezondheidsraad, 2006; publica-
tie nr. 2006/18)

(3)   Impact, Richtlijn voor vroegtijdige psychosociale interventies na ram-
pen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen (Houten, 2007).

(4)   J.E. Hovens en G.J. van der Ploeg, Hoe het trauma het gewone leven  
binnendrong (Tijdschrift voor Psychiatrie 44, 2002, pag. 803-811) 

(5)   Impact, Multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en 
crises (Diemen, 2014).
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Lijst met afkortingen
AIVD	 Algemene	Inlichtingen-	en	Veiligheidsdienst
BT	 Beleidsteam
BZK		 (ministerie	van)	Binnenlandse	Zaken	en	Koninkrijksrelaties
CDS		 Commandant	der	Strijdkrachten	
CERT	 Community	Emergency	Response	Teams	
CISD		 Critical	Incident	Stress	Debriefing
CMBA	 Civiel-Militaire	Bestuursafspraken
COA	 Centraal	Orgaan	Opvang	Asielzoekers
CoDeMO	 Commissie	Defensie	Materieel	Ontwikkeling	
CoPI	 Commando	Plaats	Incident
CRI	 Centrale	Recherche	Informatiedienst
DIEM	 Daily	Impact	Emergency	Management
DITSS	 Dutch	Institute	for	Technology	Safety	&	Security	
DNOM	 Defensie	Natuurbrand	Ondersteuning	Module	
DRIVER	 Driving	Innovation	in	Crisis	Management	for	European	Resilience
DSM	 Diagnostic	Statistical	Manual	of	Mental	Disorders
EMAC		 Emergency	Management	Assistance	Compact	
ERC	 Expertisecentrum	Risico-	en	Crisiscommunicatie
EZ	 (ministerie	van)	Economische	Zaken
FEMA	 Federal	Emergency	Management	Agency
GBT	 Gemeentelijk	Beleidsteam
GGD	 Gemeentelijke	Gezondheidsdienst
GGZ	 Geestelijke	gezondheidszorg
GHOR	 Geneeskundige	Hulpverleningsorganisatie	in	de	Regio
GRIP	 Gecoördineerde	Regionale	Incidentenbestrijdingsprocedure
HSD	 The	Hague	Security	Delta
IAC		 Informatie-	en	Adviescentrum
ICCb	 Interdepartementale	Ministeriele	Commissie	Crisisbeheersing
ICMS	 Intensivering	Civiel-Militaire	afspraken
ICPM	 Informatie	Systeem	voor	Capaciteitsplanning	en	Management
IenM	 (ministerie	van)	Infrastructuur	en	Milieu
IFV	 Instituut	voor	Fysieke	Veiligheid
IND	 Immigratie-	en	Naturalisatiedienst
IRBT	 Interregionaal	Beleidsteam
IROT	 Interregionaal	Operationeel	Team
IenM	 Infrastructuur	en	Milieu	
IOOV	 	Inspectie	Openbare	Orde	en	Veiligheid	(nu	de	Inspectie	Veiligheid	en	Justitie)
LCMS	 Landelijk	Crisismanagementsysteem
LOCC	 Landelijk	Operationeel	Coördinatiecentrum
LOS	 Landelijke	Operationele	Staf
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MBT	 Ministeriële	Beleidsteam
MCCb	 Ministeriele	Commissie	Crisisbeheersing
MKBA	 maatschappelijke	kosten-batenanalyse	
NAC	 Nationale	Academie	voor	Crisisbeheersing
NAVI	 Nationaal	Adviescentrum	Vitale	Infrastructuur
NCC	 Nationaal	Crisiscentrum
NCTV	 Nationaal	Coördinator	Terrorismebestrijding	en	Veiligheid
NGO’s	 Niet-gouvernementele	Organisatie
NIAV	 Nationale	Innovatieagenda	voor	Veiligheid	
NRM	 Networked	Risk	Management	
NTC	CBRN		 Nationaal	Trainingscentrum	Chemisch,	Biologisch,	Radiologisch	en	Nucleair	
NTP	 Nationaal	Technologie	Programma	
NUR	Model	 Nine	Universal	Roadblocks	model
NVBR	 Nederlandse	Vereniging	voor	Brandweer	en	Rampenbestrijding	
OBT		 Officier	beleidsteam	Veiligheidsregio	
OM	 Openbaar	Ministerie
OPRON		 Overleg	Psychosociale	Rampen	Opvang	Nederland
OTO	 Opleiden,	Trainen	en	Oefenen
OVR	 Officier	Veiligheidsregio
PPS	 Publiek-private	Samenwerking
PSH	 Psychosociale	Hulpverlening
PSHOR		 Psychosociale	Hulpverlening	bij	Ongevallen	en	Rampen
PTSS	 Post	Traumatische	Stress	Stoornis
RBT	 Regionaal	Beleidsteam
RIT	 Rampenidentificatieteam	
RIVM	 Rijksinstituut	voor	Volksgezondheid	en	Milieu
RMC	 Regionale	Militaire	Commando
ROB	 Raad	voor	het	Openbaar	Bestuur
ROT	 Regionaal	Operationeel	Team
SBIR	 Small	Business	Innovation	Research
SOP	 Standard	Operating	Procedure
TRL	 Technology	Readiness	Levels	
TVB	 Taken,	Verantwoordelijkheden	en	Bevoegdheden
UNDP	 United	Nations	Development	Program
VCMS	 Versterking	Civiel-Militaire	Samenwerking	
VenJ	 (ministerie	van)	Veiligheid	en	Justitie
VWS	 (ministerie	van)	Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport
WRR	 Wetenschappelijke	Raad	Regeringsbeleid
WUV	 Wet	Uitkering	Vervolgingsslachtoffers
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Biografiën

Rob de Wijk

Prof. dr. Rob de Wijk (1954) is 
non-executive director van 
het ‘Den Haag Centrum voor 
Strategische Studies (HCSS)’. 
Het werd door hem opgericht 
op 1 februari 2007.
Het centrum richt zich op 
nationale en internationale 
veiligheid, inclusief terrorisme 
en defensie.

Daarvoor werkte hij o.a. bij 
de Universiteit Leiden, het 
Ministerie van Defensie en 
Instituut Clingendael.  

Sinds 2000 is hij hoogleraar 
Internationale Betrekkingen en 
Veiligheid in Leiden, en sinds 
2012 directeur van The Hague 
Security Delta.  

Daarnaast bekleedt hij 
meerdere nevenfuncties 
waaronder voorzitter Denktank 
Nationale Veiligheid en 
voorzitter Holland Space 
Cluster. 
 
Tevens is hij columnist 
bij Dagblad Trouw en 
Energiepodium.nl.  
Rob de Wijk is auteur van 
talloze publicaties en boeken.

Eelco Dykstra

Eelco H. Dykstra, M.D. (1957)
Internationaal crisis- en 
rampenexpert met een 
medische achtergrond. Werkte 
wereldwijd in verschillende 
hoedanigheden aan zowel 
de beleidskant als aan de 
praktijkkant van vele en 
verschillende soorten crises 
en rampen. Ontwikkelde 
het vakgebied International 
Emergency Management, o.a. 
als bijzonder hoogleraar aan de 
George Washington University 
(USA) en Kuopio (Finland). 
Eelco schreef drie boeken, 
was jarenlang Amerika-
correspondent voor de 
nieuwbrief ‘Crisisbeheersing’ 
en is een veelgevraagd spreker. 
Sinds zijn terugkeer naar 
Europa in 2009/2010 was én is 
hij betrokken bij vele projecten 
op nationaal-, Europees- 
en internationaal niveau. 
Opererend vanuit Den Haag is 
hij de drijvende kracht achter 
de internationale denktank 
Daily Impact Emergency 
Management (DIEM). 
Eelco Dykstra bouwt aan 
een Expert Network and 
Primary Research Group 
en is lid van de Adviesraad 
voor de Leefomgeving en 
Infrastructuur, Rli.

Bas Eenhoorn

Op 1 augustus 2014 is  
Bas Eenhoorn (1946) gestart 
als Digicommissaris. Hij is 
door het kabinet aangesteld 
om als regisseur een pro-
gramma op te stellen dat 
wordt uitgevoerd door alle 
overheden (medeoverheden, 
uitvoeringsorganisaties en 
het Rijk). Dit programma 
is gericht op het leggen 
van een overheidsbrede 
infrastructurele basis voor een 
digitale overheid, voor nu en 
in de toekomst. De benoeming 
geldt voor vier jaar.

Bas Eenhoorn studeerde 
geografie aan de Rijks-
universiteit Groningen en was 
twintig jaar burgemeester. In 
die periode was hij actief op tal 
van gebieden van het openbaar 
bestuur. In 1996 stapte hij over  
naar het bedrijfsleven; eerst als 
partner van Ernst & Young,  
vervolgens als vice-president 
bij Capgemini. In deze 
functies hield hij zich 
onder andere bezig met 
digitaliseringsvraagstukken.  
 
Vanaf 2007 is hij met 
regelmaat waarnemend 
burgemeester van nieuwe 
gemeenten en actief als 
zelfstandig adviseur voor 
strategische vraagstukken in 
het openbaar bestuur.  
Bas Eenhoorn combineert zijn 
kennis van automatiserings-
projecten met zijn ervaring in 
het openbaar bestuur.



221Biografiën

Ruurd Reitsma

Sinds eind 1989 (het vallen 
van de Berlijnse Muur) heeft 
Luitenant-generaal b.d.  
Ruurd Reitsma (1942) zich 
onafgebroken bezig gehouden 
met verandermanagement:
n   verkleining van de 

Koninklijke Landmacht
n   de overgang van de 

dienstplicht naar een 
beroepsleger

n   invoering van een moderne 
bedrijfsvoering

n   nieuwe taken 
(vredesoperaties)

n   De fusie van het 1 (NL) 
Legerkorps en het 1 (GE)
Legerkorps 

In december 1997 verliet hij de 
Koninklijke Landmacht na een 
zeer succesrijke carrière van 55 
jaar. Het verandermanagement 
heeft hem in contact gebracht 
met externe adviesbureaus, 
zo ook met Rijnconsult b.v. te 
Houten, waaraan hij zich in 
1997 als partner verbond. Sinds 
1 april 2009 heeft hij zijn eigen 
adviesbureau A3R2 (Advies, 
Assistentie en Aandacht,
Ruurd Reitsma). Hij is 
zelfstandig adviseur en coach 
en is voornamelijk actief 
in de veiligheidswereld. 
Ruurd Reitsma wordt 
beschouwd als een expert op 
veiligheidsgebied.

Ida Haisma

Op 15 maart 2014 is  
mr. drs. Ida Haisma gestart 
als Directeur bij The Hague 
Security Delta. Daarvoor 
was zij drie jaar bij bij TNO 
Director of Innovation Safety 
& Security Research binnen 
het thema Integrale Veiligheid. 
Zij doceerde aan diverse 
universiteiten en hogescholen, 
werkte als beleidsmedewerker 
Internationale Samenwerking 
bij Buitenlandse 
Zaken, vervulde een 
managementfunctie bij 
Clingendael, was adjunct-
directeur van het Kennis 
Centrum Grote Stedenbeleid 
en directeur van het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (CCV).

Ida Haisma over HSD: “De 
HSD partners tonen in hun 
samenwerking aan dat 
echte innovatie mogelijk is 
als je multidisciplinair wilt 
samenwerken in de triple 
helix”.

Paul Nieuwenburg

Paul Nieuwenburg studeerde 
politieke wetenschappen 
en wijsbegeerte aan de 
universiteiten van Leiden en 
Bologna (It). Zijn promotie-
onderzoek deed hij aan de 
universiteiten van Bonn 
en Nijmegen. Sinds 1998 
is hij werkzaam aan de 
Universiteit Leiden, waar hij 
onderzoek deed en onderwijs 
gaf bij de departementen 
Bestuurskunde, Rechtsfilosofie 
en Politieke Wetenschap.  
 
Tegenwoordig is hij hoogleraar 
Politieke Theorieën bij het 
laatstgenoemde instiuut en 
Vice-Decaan van de Faculteit 
Sociale Wetenschappen. 
De publicaties van Paul 
Nieuwenburg gaan over (de 
geschiedenis van) politieke 
theorieën, politieke en 
bestuurlijke ethiek en de 
filosofie van Aristoteles in het 
bijzonder.
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Peter van Loon

Peter van Loon (1955) is sinds 
2011 zelfstandig adviseur, 
opleider en hulpverlener op 
het gebied van crisis, stress en 
trauma. Daarvoor was hij  
11 jaar werkzaam bij het 
Instituut voor Psychotrauma.  
In die periode werd hij een 
pleitbezorger voor het veel 
minder snel benaderen van 
slachtoffers als potentiële 
GGZ-patiënten. In verschillende 
artikelen waarvan hij (mede)
auteur is wordt een visie op 
de psychosociale aspecten 
beschreven waarin het 
beïnvloeden van de bronnen 
van stress een prominente rol 
krijgt. 

Als kritische beschouwer op 
ontwikkelingen rondom het 
begrip ‘psychosociale hulp’ 
vindt Peter van Loon het 
belangrijk om met z’n beide 
benen in de modder te staan. 
Sinds het neerstorten van de 
Dakota in 1996 waarbij  
32 mensen om het leven 
kwamen is hij bij veel (inter)
nationale calamiteiten en 
crises betrokken geweest:  
o.a. de vuurwerkramp in 
Enschede (2000), de cafébrand 
in Volendam (2001), de MKZ-
crisis (2003), de aardbevingen 
in Pakistan(2005), Haïti (2010)  
en Nepal (2015), MH17 (2014),  
vele (bedrijfs)calamiteiten 
zoals dodelijke bedrijfsonge-
vallen, suïcides, zedenmis-
drijven en busongevallen in  
het buitenland.

Hans Siepel

Hans Siepel (1958) studeerde 
politicologie aan de Universi-
teit van Nijmegen. Na zijn 
studie startte hij zijn werk-
zame carrière, eerst bij de 
PPR-Tweede Kamerfractie, later 
bij de Groen Links fractie. In de 
periode van 1985 tot 1992 was 
hij voorlichter van de fractie. 
In 1992 stapte hij over naar 
de NS, waar hij de functies 
hoofd Public Affairs en hoofd 
Voorlichting vervulde. Tevens 
was hij de woordvoerder 
van de RvB van de NS. In 
1997 stapte hij over naar het 
ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Hij werd daar plv. directeur 
communicatie. In deze functie 
was hij woordvoerder van 
diverse ministers. Hij was 
ook verantwoordelijk voor 
de communicatie bij grote 
projecten zoals de millennium-
wisseling en het Europees 
voetbaltoernooi EURO 2000.  
 
Op zijn voorstel werd in 2005 
het Expertise Centrum Risico 
en crisiscommunicatie (ERC) 
opgericht. Sinds 2005 is hij 
zelfstandig communicatie-
professional en geeft lezingen 
en trainingen op het gebied 
van crisiscommunicatie. Hij 
schreef een aantal boeken. 
Twee leerboeken op het gebied 
van de crisiscommunicatie 
en overheidscommunicatie. 
Daarnaast is Hans Siepel 
auteur van een viertal andere 
boeken op het terrein van de 
hermetische wijsheid.

Gert-Jan Ludden

Gert-Jan Ludden (1958) 
studeerde aan de Koninklijke 
Militaire Academie te Breda. 
Na zijn studie vervulde hij van 
1980 tot 1998 diverse functies 
binnen de sectoren logistiek en 
personeel van de Koninklijke 
Landmacht. Van 1998 t/m 2011 
was hij verbonden aan een 
organisatie- en adviesbureau 
(Pinpoint) in Delft met 
specifieke aandachtsvelden: 
rampenbestrijding, 
crisisbeheersing en integrale 
veiligheid. Vanaf 2012 is 
Gert-Jan Ludden eigenaar 
van het bedrijf SVDC ‘advies 
in crisisbeheersing’. Naast de 
uitvoering van vele projecten, 
is hij ook actief in het 
begeleiden van ‘masterclasses 
crisisbeheersing’ voor 
bestuurders en leden van 
crisisbeleidsteams. Hij 
organiseert kenniskringen, 
seminars en symposia rondom 
actuele veiligheidsthema’s. 
Zijn passie is de schaaksport, 
in 1997 was hij wereldrecord-
houder simultaan schaken.

Gert-Jan Ludden schreef 
diverse artikelen en is regisseur 
van dit boek.



223Biografiën

Fred Zaaijer

Fred Zaaijer (1950) is HBO 
afgestudeerd security manager 
en hoofd bedrijfshulpverlening. 
Hij werkte 45 jaar in de security 
branche. Het merendeel van 
zijn carrière is hij werkzaam 
geweest als veiligheidsadviseur 
voor zorginstellingen. Hij is 
veiligheidsadviseur geweest 
voor de Raad van Bestuur 
van de Reinier Haga Groep 
en was tevens hoofd van een 
door enkele zorginstellingen 
in 2003 opgericht 
samenwerkingsverband 
inzake securityzorg, veiligheid, 
incidentbeheersing en 
integriteit. Fred Zaaijer 
is een van Nederlands 
vooraanstaande adviseurs 
brandveiligheid in 
zorginstellingen en 
heeft daarover veel 
gepubliceerd. Daarnaast 
heeft hij geparticipeerd 
in vele werkgroepen en 
commissies, waaronder de 
beleidsadviescommissie 
maatschappelijke veiligheid 
van het NEN instituut Delft 
en de klankbordgroep 
Onderzoeksraad voor 
Veiligheid.  
 
Fred Zaaijer is mederegisseur 
van dit boek.







Fraai staat het wèl, zo’n neptekst in het latijn. En vooral regelmatig. Tè regelmatig zelfs, want in 
het latijn zijn de woorden gemiddeld langer dan in het nederlands. En ook het aantal letters met 
uitstekende delen is in verhouding met een taal als het latijn groter. Meer staarten en stokken 
dus. Een nederlandse imitatietekst is dan misschien iets minder rustig qua beeld, maar in ieder 
geval realistisch. Dit vergemakkelijkt het beoordelen van een bepaalde letter, korps, interlinie 
of kolombreedte. Wil men daarbij ook nog alle letters van het alfabet in ’n zo kort mogelijke 
zin bij elkaar zien dan komt men op uitdrukkingen als: Doch vlakbij zwerft een exquis gympje. 
Een bedenksel van Battus. En als hij hiervoor de P.C. Hooftprijs krijgt, dan weet ik ook wie de 
winnaar van de volgende is: John Mail. Want die kwam met de minder ver gezochte, dus betere 
uitdrukking: Sexy qua lijf, doch wat bang voor het zwempak.

Fraai staat het wèl
Sexy qua lijf

‘Grip op crisis’ bestellen?
Dat kan natuurlijk, neem hier voor 
contact op met:
 
SVDC | advies in crisisbeheersing

Telefoon:  0575 - 43 93 35
E-mail:  info@svdc.nl
Website:  www.svdc.nl
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