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Voorwoord 

Voor u ligt het eindresultaat van een in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie uitgevoerd onderzoek, 

om te komen tot een raamwerk voor het effectief evalueren van crisisoefeningen. Om 

voorbereid te zijn op rampenbestrijding en crisisbeheersing worden veelvuldig 

crisisoefeningen gehouden. Het evalueren daarvan gebeurt tot op heden veelal op 

uiteenlopende wijze. Aanleiding voor het ministerie van Veiligheid en Justitie om de wijze 

waarop in de praktijk crisisoefeningen worden geëvalueerd in kaart te brengen.  Het 

onderzoek is opgezet als een meta-analyse; op basis van eerder uitgevoerde 

evaluatierapporten van lokale, regionale en nationale crisisoefeningen is gekeken welke 

evaluatiecriteria in de praktijk worden gehanteerd. Op basis van deze evaluatiecriteria is 

een raamwerk ontwikkeld voor het evalueren van crisisoefeningen. 

 

Het in dit onderzoek ontwikkelde raamwerk had niet tot stand kunnen komen zonder de 

creatieve dialoog met diverse betrokkenen. We danken de gesprekspartners (zie bijlage II) 

die het raamwerk hebben beoordeeld op bruikbaarheid in de praktijk en daarvoor een 

toegevoegde waarde hebben geleverd. 

Ook de collega’s van de Radboud Universiteit danken wij voor hun stimulerende 

methodologische, bestuurskundige en communicatiewetenschappelijke inbreng. 

Een woord van dank gaat ten slotte naar de voorzitter en leden van de 

begeleidingscommissie (bijlage 1). Zij hebben in de diverse fasen van dit onderzoek 

kritisch meegedacht en vele suggesties gedaan, die hebben bijgedragen aan de validiteit, 

betrouwbaarheid en bruikbaarheid van het voorliggende evaluatieraamwerk. 

 

Wij hopen dat het ontwikkelde raamwerk voor het effectief evalueren van crisisoefeningen 

zijn weg naar de dagelijkse praktijk zal vinden. 

 

Nijmegen, april 2013. 

 

Bertruke Wein 

Rob Willems
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Samenvatting 

“Evaluaties van crisisoefeningen vanaf 2006 opvragen en bestuderen, op zoek naar de 

gehanteerde evaluatiecriteria, en kijken of daar een raamwerk uit te destilleren is voor het 

(meer) uniform evalueren van crisisoefeningen”. Dat was in het kort de opdracht van het 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid 

en Justitie aan de Radboud Universiteit/ITS. Hierna vindt u de belangrijkste resultaten van 

dit onderzoek, het uiteindelijke raamwerk als wel een verantwoording en een praktische 

wenk voor de toepassing van het raamwerk. 

Resultaten onderzoek 

Voor het onderzoek is een zo representatief mogelijke selectie
1
 gemaakt uit de in totaal 418 

opgestuurde evaluaties van nationale, regionale en lokale crisisoefeningen
2
. Deze selectie 

(ruim 70 evaluaties van crisisoefeningen) is allereerst geanalyseerd op gehanteerde 

evaluatiecriteria. Hieruit kwam naar voren dat met name de functie van de oefening 

bepalend is voor de gevonden evaluatiecriteria. De oefening als hulpmiddel wordt grofweg 

voor drie functies gebruikt en kent daarmee de volgende variatie in gehanteerde 

evaluatiecriteria: 

 

 Testen als functie 

hierbij dient de oefening voornamelijk als test om te 

beoordelen of (delen van) de crisisstructuur werkt als 

beoogd. Evaluatiecriteria zijn met name de zogenaamde 

‘kritische processen’: melden & alarmeren, opschalen, 

informatie managen en leiding geven & coördineren. 

 

 Ontwikkelen als functie 

hierbij dient de oefening voornamelijk als ontwikkelstap, 

al of niet onderdeel uitmakend van een programma van 

opleiden, trainen en oefenen. Evaluatiecriteria zijn de 

kritische processen en de competenties van belangrijke 

functionarissen in de crisisstructuur dan wel de 

competenties van een team als geheel. 
 

 Oriënteren als functie 

hierbij is de oefening veelal een eerste verkenning van een 

crisistype en/of samenwerking met (een) relevante 

crisispartners. Evaluatiecriteria zijn divers, maar zijn meer 

inhoudelijk (crisisspecifiek) of meer algemeen 

(samenwerking, communicatie) van aard. 

 
 

                                                           
1  Bij het selecteren is, naast uiteraard de ‘rijkheid’ van het materiaal (al of niet expliciet voorkomen van evaluatiecriteria), 

ondermeer rekening gehouden met geografische spreiding, spreiding in recentheid en spreiding in zelf uitgevoerde versus 

extern uitgevoerde evaluaties. 
2  Daarbij ging het steeds om evaluaties van crisisoefeningen (van onderdelen) van de zogenaamde rijkscrisisstructuur (zoals 

beschreven in het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming) of de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en 

crisisbeheersing (zoals beschreven in het Besluit Veiligheidsregio’s). 
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De kritische processen zijn het vaakst als evaluatiecriterium gevonden en bovendien zijn ze 

het onderwerp van oefeningen om te beoordelen of (delen van) de crisisstructuur werkt als 

beoogd.  

Een andere bevinding uit het onderzoek is dat de voor de kritische processen gehanteerde 

evaluatiecriteria veelal zogenaamde ‘procescriteria’ zijn: het zijn criteria die vooral gaan 

over de juiste handelwijze. Dit in tegenstelling tot criteria die aangeven wat de gewenste 

uitkomst van het kritische proces zou moeten zijn, de zogenaamde ‘uitkomstcriteria’.   

Het te ontwikkelen raamwerk zal voortbouwen op de meest gehanteerde evaluatiecriteria 

zoals blijkt uit de oefenpraktijk (de kritische processen). Daarnaast zal het vooral een 

aanvulling zijn op de veelal gehanteerde procescriteria door te voorzien in uitkomstcriteria.  

Het raamwerk 

Alvorens het raamwerk te beschrijven gaan we eerst in op de hiervoor benoemde kritische 

processen. Deze zijn voor het regionale/lokale niveau (veiligheidsregio en aangesloten 

gemeenten) vastgelegd in het Besluit Veiligheidsregio’s en vinden feitelijk hun oorsprong 

in de Basisvereisten Crisismanagement van het Landelijk Beraad Crisisbeheersing (2006). 

Voor het nationale niveau (de ministeries) ontbreekt een dergelijke wettelijke basis. 

De processen zijn echter voor het nationale en regionale/lokale niveau grotendeels 

dezelfde; het minieme verschil zit vooral in de precieze organisatiestructuur en de te 

bereiken uitkomsten. Het raamwerk gaat daarom uit van één en dezelfde set van kritische 

processen. 

Het raamwerk dat hierna zal worden beschreven, bestaat uit twee onderdelen: 

 Allereerst de onderliggende kritische processen met hun beoogde uitkomst. Deze zullen 

als eerste worden behandeld. 

 Vervolgens worden de kritische processen en hun beoogde uitkomsten in een 

stroomschema geplaatst waardoor duidelijk wordt welk proces wat moet opleveren voor 

het volgende proces, met welke uiteindelijk beoogde uitkomst. 

Beide onderdelen tezamen vormen uiteindelijk het raamwerk voor het meer uniform 

evalueren van crisisoefeningen, het zogenaamde evaluatieraamwerk. We lichten de beide 

onderdelen kort toe. 

 

Ad 1. De onderliggende kritische processen 

Tussen de kritische processen zit een duidelijke samenhang. Het eerste kritische proces 

‘melden & alarmeren’ heeft tot doel de onderdelen van de crisisstructuur in gereedheid te 

brengen en te voorzien van de eerste, essentiële beslisinformatie. Het proces daarna 

‘opschalen’ heeft tot doel de beschikbare eenheden inzetbaar te krijgen op de daartoe 

aangewezen plaats. Vervolgens levert het proces ‘informatie managen’ de grondstof 

(beslisinformatie) voor het meest wezenlijke proces van crisis-management: ‘leiding geven 

& coördineren’. Leiding 

geven & coördineren 

moet ten slotte leiden tot 

een gecoördineerde 

aanpak van de 

rampenbestrijding en/of 

crisisbeheersing via het 

treffen van juiste, tijdige 

maatregelen. De uitkomst 

van de processen 

afzonderlijk bepaalt 

uiteindelijk de uitkomst 
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van de crisisstructuur als geheel: alarmeren en opschalen resulteren in inzetbare eenheden, 

informatie managen resulteert in beslisinformatie op basis waarvan via het proces leiding 

geven & coördineren maatregelen worden getroffen. Anders gezegd leiden de processen 

melden & alarmeren en opschalen tot inzetbaarheid van de crisisstructuur, het proces 

informatie managen tot bestuurbaarheid en ten slotte het proces leiding geven & 

coördineren tot weerbaarheid van de crisisstructuur. In het schema staan deze 

evaluatiecriteria en de bijbehorende uitkomst samengevat.  

 

Ad 2. De kritische processen in stroomschema 

Door de kritische processen vervolgens in een stroomschema te plaatsen wordt duidelijk 

hoe de processen en hun uitkomsten samenhangen. We beschrijven het stroomschema kort: 

de input voor de processen melding, alarmering en opschaling wordt geleverd door de 

beschikbare (en geprepareerde) eenheden van de crisisstructuur, wat resulteert in inzetbare 

eenheden. Deze output vormt weer de input voor de processen informatiemanagement en 

leiding & coördinatie wat resulteert in beslisinformatie en uiteindelijke maatregelen. Deze 

output moet er uiteindelijk in resulteren dat de (effecten van de) crisis beperkt dan wel 

voorkómen wordt (outcome). 

Door de begrippen doelmatigheid en doeltreffendheid
3
 toe te voegen aan het stroomschema 

ontstaat vervolgens het uiteindelijke evaluatieraamwerk; de relatie tussen de input en output 

in het stroomschema bepaalt de uiteindelijke doelmatigheid en de relatie tussen de output 

en de outcome de uiteindelijke doeltreffendheid van de getroffen maatregelen. De 

bijbehorende uitkomstcriteria uit het raamwerk (inzetbare eenheden, beslisinformatie en 

maatregelen) als ook een evaluatieformulier, zijn voor de praktische toepassing van het 

evaluatieraamwerk verder uitgewerkt.  

 

Het evaluatieraamwerk ziet er daarmee als volgt uit (voor de volledigheid is daarbij ook het 

startpunt meegenomen: geprepareerde, beschikbare eenheden): 

 

 
 

Onderwerp van evaluatie zou daarmee in ieder geval moeten zijn de doelmatig- en 

doeltreffendheid van de getroffen maatregelen.  

Verantwoording en een praktische wenk 

Dit evaluatieraamwerk is een aanvulling op de voornamelijk procesgerichte 

evaluatiecriteria die zijn aangetroffen in het onderzoek naar gehanteerde evaluatiecriteria 

bij crisisoefeningen. Tegelijkertijd stellen we vast dat de voorgestelde evaluatiecriteria niet 

eenvoudig te ‘tellen’ zijn, behoudens het evaluatiecriterium inzetbaarheid (opkomsttijden 

en samenstelling van inzetbare eenheden). Bestuurbaarheid en weerbaarheid zijn moeilijker 

te vangen in kwantificeerbare grootheden. Een citaat van de socioloog Cameron (1963) 

                                                           
3  Zie ook  Bovens, M.A.P., Hart, P. ‘t, Twist, M.J.W. van (8e druk 2012). Openbaar Bestuur – Beleid, organisatie en politiek. 

Wolters Kluwer en Algemene Rekenkamer (2005). Handleiding onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid. Den 

Haag. 
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geeft dit aan: “not everything that can be counted counts, and not everything that counts 

can be counted”. De door ons voorgestelde evaluatiecriteria (behoudens de inzetbaarheid) 

kunnen worden gerekend tot de tweede categorie; ze tellen wel degelijk, maar zijn lastig te 

tellen. Met betrekking tot dit laatste punt willen we hierna afsluiten met een praktische 

wenk voor de praktijk. 

 

Het door ons voorgestelde evaluatieraamwerk vraagt iets extra’s van degenen die 

oefeningen van (delen van) de crisisstructuur voorbereiden en evalueren. Naast de ‘normale’ 

voorbereiding op de evaluatie van een oefening (ondermeer vaststellen functie, doel, 

doelgroep en wijze van evalueren) vraagt het evaluatieraamwerk een extra voorbereiding 

op het scenario. Aan de hand van het scenario zal immers van tevoren nagedacht moeten 

worden over de verwachte output en outcome van de crisisstructuur. Met andere woorden 

welke maatregelen en bijbehorende beslisinformatie worden verwacht bij dit specifieke 

scenario met welk beoogd effect? Deze verwachte maatregelen en beslisinformatie vormen 

vervolgens het startpunt van de evaluatie: welk effect beoogden we, hebben we de juiste 

maatregelen getroffen en beschikten we over de juiste beslisinformatie? Afhankelijk van de 

functie van de oefening (testen, oefenen, oriënteren) vormen de vragen het startpunt van 

reflecteren en leren (oefenen en oriënteren) dan wel de basis voor een uitspraak over de 

geleverde output (testen). Een deel van de rapportage naar aanleiding van het 

evaluatieraamwerk is gewijd aan de praktische toepassing ervan om de praktijkbeoefenaars 

te ondersteunen bij deze meer resultaatgerichte manier van evalueren. 

Dit evaluatieraamwerk, met de focus op te treffen maatregelen en bijbehorende 

beslisinformatie (op basis van scenario’s gebaseerd op de nationale risicobeoordeling of het 

regionale risicoprofiel), kan de opmaat vormen voor een meer resultaatgerichte evaluatie 

van crisisoefeningen. Het evaluatieraamwerk kan een stap voorwaarts betekenen voor de 

verdere professionalisering van de bestaande crisisstructuur die het vangnet moeten zijn 

voor als het dan toch mis gaat. 
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1 Inleiding 

 

Leeswijzer 

In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 1.1 ingegaan op de aanleiding voor het 

onderzoeksproject. Vervolgens worden de doelstelling en bijbehorende onderzoeksvragen 

gepresenteerd in paragraaf 1.2.  In deze paragraaf zal tevens een aantal centrale begrippen 

worden afgebakend. Daarna volgt een methodische verantwoording  in paragraaf 1.3. We 

sluiten dit hoofdstuk af met een beknopte leeswijzer voor de rest van het rapport. 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 

Crises en rampen doen zich (gelukkig) weinig voor in Nederland. Tegelijkertijd zal de 

crisis- c.q. rampbestrijdingsorganisatie wel klaar moeten zijn als zich een crisis of ramp 

voordoet. Oefenen is een van de mogelijkheden om zich voor te bereiden op crises en 

rampen. Het evalueren van oefeningen is voor de crisis- c.q. rampbestrijdingsorganisatie 

essentieel om leerervaringen te destilleren en deze - bij voorkeur - ook vast te leggen in een 

evaluatieverslag.  

Tot op heden vinden evaluaties van crisisoefeningen op uiteenlopende wijze plaats. 

Tegelijkertijd bestaat een behoefte om leerervaringen breder te gebruiken en te benutten in 

de praktijk. 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van 

Veiligheid en Justitie heeft de Radboud Universiteit/ITS gevraagd een meta-analyse uit te 

voeren op basis van een grote hoeveelheid schriftelijke evaluaties van crisisoefeningen
4
. 

Door een meta-analyse uit te voeren kan systematisch worden bekeken hoe in de praktijk 

wordt geëvalueerd en of daar eventuele rode draden uit te halen zijn voor een raamwerk 

voor het effectief evalueren van crisisoefeningen.  

1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen 

De volgende doelstelling staat centraal in dit onderzoek: 

 

“Inzicht krijgen in de evaluatiecriteria die gebruikt zijn bij de evaluaties van eerdere 

crisisoefeningen en daaruit een raamwerk halen voor het op meer effectieve wijze 

evalueren van crisisoefeningen”. 

 

De essentie van het onderzoek is om tot een - op kennis en praktijkervaring gebaseerd -  

raamwerk te komen, zodat op een meer effectieve wijze crisisoefeningen kunnen worden 

geëvalueerd. Door het hanteren van het raamwerk wordt tevens beoogd de onderlinge 

vergelijkbaarheid te verhogen. Hierdoor wordt het leren van elkaar bevorderd. 

 

Afbakening begrippen 

Alvorens in te gaan op de onderzoeksvragen worden enkele kernbegrippen uit dit 

onderzoek gedefinieerd. 

Onder evaluatiecriteria worden verstaan de (beslissende) kenmerken aan de hand waarvan 

de crisisoefening wordt gewaardeerd. Deze zijn meestal terug te vinden in de al of niet 

                                                           
4  In het vervolg van dit rapport zal hiervoor steeds de term oefenrapportage worden gebruikt. 
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uitgewerkte oefendoelen
5
. Evaluatiecriteria worden dus gebruikt om te beoordelen wat 

goed dan wel minder goed ging in crisisoefeningen. 

Onder een raamwerk verstaan we een opzet of structuur waaruit blijkt welke 

evaluatiecriteria, voor wie, op welke wijze zijn uitgewerkt. Het raamwerk geeft daarbij een 

inhoudelijke opzet of structuur waarmee meer effectiviteit
6
 wordt bewerkstelligd in de 

wijze van evalueren van crisisoefeningen. 

 

Onderzoeksvragen 

Om tot een raamwerk voor het effectief evalueren van crisisoefeningen te komen, zijn de 

volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

1. Welke evaluatiecriteria zijn te destilleren uit de evaluaties van eerdere crisisoefeningen 

op lokaal/regionaal en nationaal niveau? 

2. Hoe verhouden die criteria zich tot de evaluatiesystematiek die in een eerder 

onderzoekstraject ontwikkeld is
7
? 

3. Hoe zijn de criteria te vertalen naar een raamwerk voor het op effectieve wijze 

evalueren van crisisoefeningen? 

4. In hoeverre zijn de omstandigheden van crisisoefeningen op het lokale/regionale 

niveau en op het nationale niveau dermate verschillend dat het een op maat gesneden 

raamwerk nodig maakt en hoe ziet die er dan uit? 

1.3 Methodische verantwoording 

Het onderzoek is uitgevoerd als een documentanalyse
8

. Ter beantwoording van de 

onderzoeksvragen zijn nationale, regionale en lokale oefenrapportages vanaf 2006 tot en 

met 2012 opgevraagd. Al deze oefenrapportages zijn gescreend en vervolgens is een aantal 

oefenrapportages meer diepgaand geanalyseerd (zie hoofdstuk 2 voor een verdere 

uitwerking). 

De eerste fase van dit onderzoek betreft een inhoudelijke analyse van de oefenrapportages 

op (al of niet uitgewerkte) oefendoelen
9
. We hebben de oefenrapportages zoveel mogelijk 

voor zich laten spreken: wat zijn oefendoelen, zijn de oefendoelen uitgewerkt in 

evaluatiecriteria, is er een samenhang te ontdekken, hoe ziet de context van de oefening 

eruit? Het onderzoek is explorerend van aard. Op basis van de oefenrapportages zijn - gelet 

op de doelstelling van dit onderzoek - relevante zaken geselecteerd en op hun onderlinge 

samenhang bezien. Daartoe is gebruik gemaakt van een programma voor kwalitatieve data-

analyse
10

. De geselecteerde oefenrapportages zijn volledig in dit programma opgenomen. 

Hierdoor is het als onderzoeker mogelijk om te werken met de gehanteerde definities en 

                                                           
5  Het begrip evaluatiecriterium wordt in de oefenrapportages niet of nauwelijks gebruikt. Wel worden vrijwel altijd 

oefendoelen gegeven die impliciet of expliciet verwijzen naar de (beslissende) kenmerken aan de hand waarvan de 

crisisoefening wordt beoordeeld. 
6  De strekking van het doel van dit onderzoek is via inzicht in evaluatiecriteria -het wat van de evaluatie- te komen tot een 

raamwerk. Hanteren van dit raamwerk bij crisisoefeningen zal uiteindelijk de onderlinge vergelijkbaarheid van de evaluaties 

vergroten. 
7  Een eerdere studie heeft geresulteerd in een voorzet van een evaluatiesystematiek. Zie Wein, Willems, Quanjel & Van Haaf 

(september 2010). Een evaluatiesystematiek voor de nationale crisisorganisatie. Radboud Universiteit/ITS en IVA. Een 

beschrijving hiervan is opgenomen in bijlage VII. 
8  Zie onder meer Wester, Renckstorf en Scheepers – redactie (2006). Onderzoekstypen in de communicatiewetenschap. Kluwer. 
9  Oefendoelen geven aan wat het resultaat van de oefening moet zijn. Zie hiervoor onder meer Zonneveld e.a. (2009). Oefenen 

als professie – Handboek procesmanagement oefenen voor crisisbeheersing en rampenbestrijding. 
10  Deze software (MAXQDA) maakt het mogelijk een oefenrapportage als bestand in te voeren, teksten te coderen en 

vervolgens met behulp van deze codering verder te analyseren.  Het werken met een codestructuur helpt bij het overzichtelijk 

en georganiseerd houden van de veelheid aan gegevens. Zeker omdat met meer onderzoekers tegelijkertijd aan het onderzoek 

wordt gewerkt, werkt een codesysteem  structurerend in de afbakening waarmee gemeenschappelijkheid en consistentie wordt 

bevorderd. 



 

13 

 

beschrijvingen van de oefendoelen en evaluatiecriteria uit de letterlijke teksten van de 

oefenrapportages
11

. 

Voor een goed begrip van deze teksten met daarin  oefendoelen, evaluatiecriteria en hun 

samenhang zijn inzichten en kennis ontleend aan andere bronnen van belang. Allereerst 

noemen we hier de inzichten uit sociaalwetenschappelijke literatuur (evidence-based 

oriëntatie): de sociale systeemtheorie met zijn functionele vereisten, 

organisatieontwikkelingstheorieën en leertheorieën
12

. Voorts vormen de wet
13

, 

inspiratiebronnen uit de praktijk
14

 en opgedane ervaring in de praktijk van nationale, 

regionale en lokale oefeningen (practice-based evidence oriëntatie) een belangrijke 

grondslag om de lijst van gehanteerde oefendoelen, evaluatiecriteria en hun samenhang te 

duiden. 

Naast de inzichten die verkregen zijn uit de literatuur en uit praktijkbronnen is de validiteit 

en de bruikbaarheid van de in dit onderzoek opgedane kennis en bevindingen (zoals 

neergelegd in een raamwerk) gecheckt door consultatie van enkele experts en 

ervaringsdeskundigen uit het veld.  

1.4 Beknopte leeswijzer rapport 

Hierna wordt verslag gedaan van het onderzoek en de bevindingen. Hoofdstuk 2 staat in het 

teken van een beschrijving van de opgestuurde oefenrapportages. Deze lijst van 

oefenrapportages noemen we de basisset van oefenrapportages. In hoofdstuk 3 wordt de 

analyse en de bevindingen gepresenteerd en zal een eerste antwoord worden gegeven op 

onderzoeksvragen 1 en 2. Hiertoe zal een analyse van de basisset worden gegeven.  

Vervolgens zal het resultaat van deze analyse gelegd worden naast de eerder ontwikkelde 

evaluatiesystematiek voor de rijkscrisisstructuur. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op 

onderzoeksvraag 3 en 4 en wordt een raamwerk gepresenteerd voor het effectief evalueren 

van crisisoefeningen. Afgesloten wordt met een epiloog, waarin tips voor (een 

verantwoord) gebruik worden gegeven in de vorm van een soort ‘bijsluiter’. 

Tot slot volgt een samenvatting in het Engels alsmede enkele bijlagen: de samenstelling 

van de begeleidingscommissie (bijlage I), de gesprekspartners met wie we het 

evaluatieraamwerk op bruikbaarheid en toepasbaarheid hebben besproken (bijlage II), een 

overzicht van de gehanteerde oefenrapportages op het nationale (bijlage III) respectievelijk 

het regionale/lokale niveau (bijlage IV), de analyses resulterend in een samenvattend 

overzicht van de top-5 van uitwerkingen van evaluatiecriteria (bijlage V), een overzicht van 

de oefenrapportages gerangschikt naar functie (bijlage VI), een samenvatting van de eerder 

ontwikkelde evaluatiesystematiek (bijlage VII), de geraadpleegde literatuur en bronnen 

(bijlage VIII), een lijst van gehanteerde afkortingen (bijlage IX) en tot slot ‘het raamwerk 

in een oogopslag’ (bijlage X). 

  

                                                           
11  De oefendoelen en evaluatiecriteria zijn daarmee ‘in vivio’ gecodeerd. Deze wijze van coderen komt voort uit de ‘grounded 

theory’, zie onder meer Glaser en Strauss (1967)  en Bryman (2008). Hierbij wordt op basis van de verzamelde 

oefenrapportages via analyse (het coderen) een ‘model’ (de lijst van gehanteerde oefendoelen en evaluatiecriteria) gebouwd. 
12  Voor theoretische funderingen op het gebied van de sociale systemen zie onder meer Parsons (1991);  Achterbergh en Vriens 

(2010) en toegepast op crisisbeheersing Abrahamsson et al (2010). Daarnaast zijn op het gebied van organisatieontwikkeling 

en de lerende organisatie  onder meer Senge (1990); Argyris (1999); Homan (2007) en Wierdsma en Swieringa (2011) 

inspiratiebronnen geweest. Voor leertheorieën wordt onder meer verwezen naar Kolb (1984); Argyris en Schön (1978);  Boud 

et al. (1989); Boonstra (2000); Korthagen en Vasalos (2002 en 2007); Woerkom, van e.a. (2002). 
13  Zie Wet Veiligheidsregio’s (http://wetten.overheid.nl/BWBR0027466/geldigheidsdatum_10-12-2012). 
14  De belangrijkste inspiratiebronnen vanuit de praktijk zijn te vinden in de documenten van het Landelijk Beraad 

Crisisbeheersing (o.a Basisvereisten crisismanagement - De decentrale normen benoemd alsmede Bestuurlijk leiderschap in 

crisissituaties), de documenten welke ten grondslag liggen aan effectiever oefenen (o.a. Oefenen als professie – Handboek 

procesmanagement oefenen voor crisisbeheersing en rampenbestrijding), documenten welke ten grondslag liggen aan 

competentiegericht oefenen (o.a. Werkboek Competentiegericht Oefenen) en de documenten van de Inspectie Veiligheid en 

Justitie (o.a. De Staat van de Rampenbestrijding, Zelfevaluatie-instrument, Toetsingskaders). 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0027466/geldigheidsdatum_10-12-2012
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2 Beschrijving van de ontvangen 

oefenrapportages 

 

Leeswijzer 

Dit hoofdstuk
15

 staat in het teken van een beschrijving van de ontvangen oefenrapportages: 

de basisset. In paragraaf 2.1 wordt ingegaan op de inventarisatie en de uitvraag, waarna in 

paragraaf 2.2 de registratie en eerste selectie centraal staat. Tot slot zal in paragraaf 2.3 

ingegaan worden op de nadere selectie voor analyse.  

2.1 Inventarisatie en uitvraag 

Om een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld te verkrijgen wat de praktijk is van het 

evalueren van crisisoefeningen, zijn zowel nationale, regionale als lokale oefenrapportages 

opgevraagd. Bij de nationale oefenrapportages gaat het om evaluaties van crisisoefeningen 

(van onderdelen) van de zogenaamde rijkscrisisstructuur zoals beschreven in het Nationaal 

Handboek Crisisbesluitvorming. Bij de regionale en lokale oefenrapportages draait het om 

evaluaties van crisisoefeningen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en 

crisisbeheersing (conform Besluit Veiligheidsregio’s). 

Het Nationaal Crisis Centrum (NCC), de Departementale Crisis Centra (DCC’s), het 

Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) en alle 25 veiligheidsregio’s zijn 

hiertoe benaderd met het verzoek oefenrapportages van crisisoefeningen beschikbaar te 

stellen. Vanuit het nationale niveau (NCC, DCC’s en LOCC) zijn 41 stukken ontvangen, 

waarvan 25 oefeningen. Vanuit de veiligheidsregio’s zijn in totaal 377 stukken ontvangen
16

, 

waarvan 319 oefenrapportages. In tabel 1 samengevat ziet de basisset van de nationale 

oefenrapportages en de basisset van de regionaal/lokale oefenrapportages er als volgt uit
17

: 

 

Inventarisatie en uitvraag leidt tot: 

Nationaal (NCC, DCC’s, LOCC) Regionaal/lokaal (25 veiligheidsregio’s) 

41 Stukken ontvangen, waarvan 377 Stukken ontvangen, waarvan 

25 oefenrapportages. 319 oefenrapportages 

GRIP 1 tot en met 4
18

. 
Tabel 1 

2.2 Registratie en eerste selectie 

Alle stukken zijn geregistreerd en vervolgens ten behoeve van een eerste selectie 

beoordeeld op relevantie. Relevantie is daarbij ingevuld aan de hand van de afbakeningen 

van het onderzoek: 

 

 Het betreft een evaluatierapportage van een oefening. 

                                                           
15  Wij bedanken drs. M.M.H. Quanjel, onderzoeker bij het IVA in Tilburg, voor zijn bijdrage in de eerste fase van dit 

onderzoek. 
16  Bij de ontvangen stukken zitten ook evaluaties van incidenten, draaiboeken van oefeningen, multidisciplinaire plannen en 

evaluatiesystematieken, -formats, -formulieren. 
17  Vanwege onderzoeksvraag 4 in dit onderzoek (in hoeverre zijn de omstandigheden van crisisoefeningen op het 

lokale/regionale niveau en op het nationale niveau dermate verschillend dat het een op maat gesneden raamwerk nodig maakt) 

is steeds gewerkt met twee basissets: de lijst van nationale respectievelijk regionaal/lokale oefenrapportages. 
18  GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale IncidentbestrijdingsProcedure (GRIP). De GRIP-procedure voorziet in de 

behoefte aan multidisciplinaire en bestuurlijke coördinatie bij een ramp of crisis. Een hoger GRIP-niveau impliceert een 

grotere reikwijdte van het incident en dus meer multidisciplinaire en bestuurlijke coördinatie. 
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 Het betreft een recente evaluatierapportage, waarbij recent betrekking heeft op de 

periode 2006 tot en met 2012. 

 Het betreft een oefenrapportage met voldoende bestuurlijke en operationele 

complexiteit. Voor het nationaal niveau betekent dit dat (delen van) de nationale 

crisisstructuur/rijkscrisisstructuur wordt beoefend. Op lokaal/regionaal niveau betekent 

dit dat (delen van) de hoofdstructuur van rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt 

beoefend. Dit is het geval als het een oefening met een GRIP 3 dan wel GRIP 4 karakter 

betreft. 

 De oefenrapportage bevat oefendoelen, gelet op het feit dat evaluatiecriteria veelal terug 

te vinden zijn in de expliciet of impliciet uitgewerkte oefendoelen. 

 

Op grond van de eerste screening op de hierboven genoemde vier relevantiekenmerken zijn 

17 nationale oefenrapportages en 145 oefenrapportages van het regionale/lokale niveau 

geschikt geacht. In tabel 2 samengevat: 

 

Registratie en eerste selectie op vier relevantiekenmerken leidt tot: 

Nationaal (NCC, DCC’s, LOCC) Regionaal/lokaal (25 veiligheidsregio’s) 

17 oefenrapportages 145 oefenrapportages (GRIP 3 - 4) 
Tabel 2 

 

In bijlage III en IV is een overzicht opgenomen van deze eerste selectie voor het nationale 

respectievelijk het regionaal/lokale niveau. 

2.3 Nadere selectie voor analyse 

De 17 oefenrapportages op nationaal niveau zijn geselecteerd voor een verdere analyse. 

Ook alle  145 regionale/lokale oefenrapportages zijn hiertoe geschikt, omdat ze voldoen 

aan de hierboven beschreven afbakeningen. Er zijn echter in eerste instantie 55 

oefenrapportages op regionaal/lokaal niveau geselecteerd voor een verdere analyse, waarbij 

rekening is gehouden met: 

 Een spreiding over de veiligheidsregio’s. 

 Een spreiding van intern  - door de veiligheidsregio zelf uitgevoerde oefenrapportages -  

en extern uitgevoerde oefenrapportages
19

. Het merendeel van de veiligheidsregio’s is 

zowel met een intern als extern uitgevoerde oefenrapportage  vertegenwoordigd. 

 Een spreiding over zowel GRIP 3 als GRIP 4 oefenrapportages. 

 Een spreiding tussen meer en minder recente oefenevaluaties, waarbij recentheid de 

periode 2006 tot en met 2012 omvat. 

 

Daarnaast hebben we in het kader van representativiteit tevens zoveel mogelijk 

verschillende oefenvormen meegenomen
20

. 

 

 

We hebben daarmee op lokaal/regionaal niveau een steekproef (55 oefenrapportages) op 

een totaal van 145 relevante oefenrapportages voor verdere analyse opgenomen
21

.  Hiermee 

                                                           
19  In het totale bestand van toegestuurde oefenrapportages, zijn ook oefenrapportages opgesteld door externe organisaties. In  

alfabetische volgorde zijn dit Artesis, Capgemini, COT, Crisisbeheersing.nu, Cuijpers Consultancy, Ensaco, Inspectie 

Openbare Orde en Veiligheid (IOOV), Landelijk Multidisciplinair Evaluatieteam (LME), NIFV, P&A Coaching, Plato, 

Radboud Universiteit Nijmegen/ITS, Trimension, Twijnstra Gudde, Verheul Crisisbeheersing. Ten behoeve van een zo rijk 

mogelijke basisset is gekozen voor een zo groot mogelijke spreiding van verschillende oefenrapportages. Alle externe 

organisaties zijn derhalve met tenminste één oefenrapportage vertegenwoordigd in de totale basisset. 
20  De verschillende gehanteerde oefenvormen zijn onder meer systeemoefening,  estafette-oefening, simulatie, oefening als test, 

table-top oefening, dilemma-oefening, alarmering- en opkomstoefening, landelijke oefening met regionale component, 

reflectieve oefening, verkenning, oefening met externen. 
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is - vanuit de idee een zo rijk mogelijke basisset te hebben - een representatieve lijst van 72 

oefenrapportages (17 nationaal, 55 regionaal/lokaal) tot stand gekomen voor een verdere 

analyse (tabel 3).  

 

Nadere selectie voor analyse leidt tot: 

Nationaal (NCC, DCC’s, LOCC) Regionaal/lokaal (25 veiligheidsregio’s) 

17 oefenrapportages 55 oefenrapportages 

Kwalitatieve beschrijving daarvan: 

 Afkomstig van NCC (nationale 

oefeningen), LOCC, Defensie, 

Economische Zaken, Financiën. 

 88% extern en 12% intern opgesteld. 

 De recentheid van de 

oefenrapportages
22

: 

6% 2012 

6% 2011 

18% 2010 

24% 2009 

18% 2008 

12% 2007 

12% 2006 

6% Jaartal onbekend, maar 

gelet op inhoud 

vermoedelijk 2008. 
 

Kwalitatieve beschrijving daarvan: 

 Afkomstig van 23 veiligheidsregio’s. 

 56% GRIP 3 en 44% GRIP 4. 

 51% extern, 7% combinatie intern/extern 

en 42% intern opgesteld. 

 De recentheid van de oefenrapportages: 

11% 2012 

25% 2011 

24% 2010 

18% 2009 

13% 2008 

7% 2007 

2% 2006 
 

Tabel 3 

 

Na de twee basissets van oefenrapportages te hebben beschreven gaan we hierna in op de 

analyse en de daaruit voortvloeiende bevindingen. 

  

                                                                                                                                                    
21  Om vast te stellen of deze 55 oefenrapportages een betrouwbaar beeld geven van de praktijk van evalueren op 

regionaal/lokaal niveau, zijn ter check op verzadiging tijdens de analysefase nog 10 extra oefenrapportages geanalyseerd. 

Hieruit kwam geen nieuwe inhoudelijke informatie naar voren, zodat met de 55 oefenrapportages een representatief beeld van 

de praktijk van oefenevaluaties kan worden gegeven. 
22  Subtotalen zijn afgerond naar boven waardoor het eindtotaal groter is dan 100%. 
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3 Analyse en resultaten 

 

Leeswijzer 

Dit hoofdstuk staat in het teken van de analyse en bevindingen aan de hand waarvan een 

(voorlopig) antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvragen 1 (welke evaluatiecriteria 

zijn te destilleren uit de evaluaties van eerdere crisisoefeningen?) en 2 (hoe verhouden die 

criteria zich tot de eerder ontwikkelde evaluatiesystematiek?). In paragraaf 3.1 worden de 

analyse en bevindingen  gepresenteerd van de basisset: wat zeggen de data? Paragraaf 3.2  

presenteert wat er uit de vergelijking komt met de eerder ontwikkelde evaluatiesystematiek 

voor de nationale crisisorganisatie. 

3.1 Analyse en resultaten geselecteerde oefenrapportages 

Om de gegevens uit de 72 oefenrapportages zoveel mogelijk voor zich te laten spreken, zijn 

de doelen en wijze waarop deze doelen al of niet zijn uitgewerkt in (vooraf) uitgewerkte 

evaluatiecriteria
23

 in kaart gebracht. Daarmee zijn op basis van de gegevens uit de 

oefenrapportages evaluatiecriteria in kaart gebracht en gecodeerd aan de hand van teksten 

in de oefenrapportages zelf
24

. 

Dit levert een eerste lijst van op van feitelijke evaluatiecriteria die worden gebruikt. Deze 

zijn met name op organisatie- en teamniveau beschreven. In willekeurige volgorde volgt 

een opsomming hiervan: 

 Adviseren. 

 Kennen van en toepassen van plannen, procedures, processen en structuren. 

 Beeld-, oordeel- en besluitvormen (veelal in deze trits, soms worden beeldvorming, 

oordeelsvorming en besluitvorming ook als aparte doelen benoemd). 

 Testen. 

 Afstemmen en communiceren. 

 Samenwerking. 

 Teamfunctioneren. 

 Scenariodenken. 

 Verkennen en experimenteren. 

 Crisis communiceren. 

 Informatie managen. 

 (Bestuurlijk) afwegen via eventueel vooraf geëxpliciteerde dilemma’s. 

 Ervaring opdoen c.q. bedreven raken. 

 Leiding geven en coördineren. 

 Alarmeren en opschalen. 

 

In een volgend overzicht wordt de ‘top 5’ gepresenteerd van evaluatiecriteria die het vaakst 

voorkomen in de set van 17 nationale en 55 regionaal/lokale oefenrapportages: de 

zogenaamde ‘prevalentie’ van gehanteerde evaluatiecriteria. Ieder evaluatiecriterium wordt 

in een oefenrapportage - meer of minder expliciet - uitgewerkt. Er is bij de feitelijke inhoud 

van de 72 oefenrapportages gebleven; iedere keer als een uitwerking van een 

evaluatiecriterium is tegengekomen, is deze genoteerd
25

. Onderstaand in tabel 4 en 5 een 

overzicht van de ‘top 5’ van evaluatiecriteria, waarbij steeds is aangegeven in hoeveel 

                                                           
23  De oefenrapportages laten een range zien van evaluatiecriteria die zowel van tevoren zijn geëxpliciteerd (via meer of minder 

uitgewerkte doelen) als impliciet achteraf blijkend, gegeven de behandelde onderwerpen uit de analyse en conclusies. 
24  Vanwege interbeoordelaarsbetrouwbaarheid hebben meer onderzoekers dezelfde teksten gecodeerd. Er bleek een grote mate 

van overeenstemming te zijn. Codeerverschillen zijn in nader overleg binnen het onderzoeksteam opgelost. 
25  Iedere uitwerking van een evaluatiecriterium - de letterlijke tekst uit een oefenrapportage -  is gecodeerd. 
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oefenrapportages het evaluatiecriterium is aangetroffen (# oefenrapportages) en hoeveel 

uitwerkingen van het evaluatiecriterium uiteindelijk zijn aangetroffen (# uitwerkingen).  

 

Top-5 Evaluatiecriteria nationaal (n=17) 

Evaluatiecriterium # Oefenrapportages 

(% van totaal) 

Gevonden 

uitwerkingen in de 

oefenrapportages 

(in #) 

Informatie managen. 14 

(82%) 

125 

Beeld-, oordeel- en besluitvormen. 13 

(76%) 

70 

Kennen van en toepassen van 

plannen,procedures, processen en 

structuren. 

13 

(76%) 

55 

Ervaring opdoen c.q. bedreven raken. 13 

(76%) 

20 

Crisis communiceren. 8 

(47%) 

37 

(Bestuurlijk) afwegen eventueel via vooraf 

geëxpliciteerde dilemma’s. 

8 

(47%) 

25 

Tabel 4 

 

Top-5 Evaluatiecriteria regionaal/lokaal (n=55) 

Evaluatiecriterium # Oefenrapportages 

(% van totaal) 

Gevonden 

uitwerkingen in de 

oefenrapportages 

(in #) 

Informatie managen. 30 

(55%) 

63 

Beeld-, oordeel- en besluitvormen. 26 

(47%) 

90 

Kennen van en toepassen van plannen, 

procedures, processen en structuren. 

24 

(44%) 

46 

Crisis communiceren. 22 

(40%) 

46 

Teamfunctioneren. 21 

(38%) 

77 

Samenwerken. 21 

(38%) 

22 

Tabel 5 

 

 

Een eerste constatering is dat zowel op nationaal als op regionaal/lokaal niveau dezelfde 

evaluatiecriteria in de top 3 staan, namelijk 

 Informatie managen. 

 Beeld-, oordeel- en besluitvormen. 

 Het kennen van en toepassen van plannen, procedures, processen en structuren. 

 

Een tweede constatering is dat ook het evaluatiecriterium crisis communiceren een 

criterium is dat zowel in nationale als regionale/lokale oefenrapportages terugkomt. 
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Een derde constatering is dat er per evaluatiecriterium sprake is van een groot aantal 

uitwerkingen. Op basis van de derde constatering zijn de uitwerkingen per 

evaluatiecriterium nader geanalyseerd en gerangschikt (zie bijlage V). Daarmee kan de 

variatie in uitwerkingen teruggebracht worden, echter nog steeds kan worden geconstateerd 

dat er verschillende operationaliseringen van één en hetzelfde evaluatiecriterium resteren. 

 

Samengevat geeft de prevalentie van evaluatiecriteria een eerste aanzet voor de 

beantwoording van de eerste onderzoeksvraag (welke evaluatiecriteria zijn te destilleren uit 

de evaluaties van eerdere crisisoefeningen?). Echter, het antwoord op de vraag welke 

evaluatiecriteria waarom te destilleren levert met alleen een verwijzing naar de prevalentie 

voorlopig geen bevredigend antwoord op. Het blijkt noodzakelijk om niet alleen naar de 

evaluatiecriteria en hun uitwerking te kijken, maar deze ook in een context te kunnen 

duiden
26

. 

 

Het bovenstaande is aanleiding om de eerste onderzoeksvraag ruimer op te vatten: welke 

evaluatiecriteria zijn waarom af te leiden uit evaluaties van eerdere crisisoefeningen? 

Daartoe zijn de oefenrapportages nogmaals gescreend, dit keer op contextkenmerken: 

functie
27

 van de oefening en het wat, hoe en wie. Dit in de veronderstelling dat deze 

contextkenmerken uiteindelijk meer betekenis verlenen aan de gehanteerde evaluatiecriteria 

en daarmee voldoende grond voor het destilleren van bepaalde evaluatiecriteria. 

 

Uit de eerste screening van de oefenrapportages op functie blijkt dat een oefening vijf 

mogelijke functies kan hebben
28

: oriënteren, leren c.q. ontwikkelen, samenwerken, 

experimenteren en testen. In sommige oefenrapportages zijn we combinaties van 

oefenfuncties tegengekomen, bijvoorbeeld oriënteren en samenwerken of ontwikkelen en 

samenwerken. De combinaties testen en ontwikkelen, testen en oriënteren, testen en 

experimenteren zijn we niet tegengekomen. 

 

De analyse van oefenrapportages op contextkenmerken laat zien dat er aanleiding is om te 

constateren dat het met name de functie van de oefening is die met het wat, hoe en wie van 

de oefening samengaat en daarmee de inhoud van de oefenrapportage vorm geeft. Indien er 

meer functies te onderscheiden zijn  (de zogenaamde combinaties) zijn we uitgegaan van de 

belangrijkste functie, te ontlenen aan het feit dat daar meer aandacht voor was in de 

oefenrapportage. 

 

Uiteindelijk zijn drie onderscheidende functies van oefeningen gevonden: 

 

 Testen als functie. Hierbij dient de oefening voornamelijk als test om te beoordelen of 

(delen van) de crisisstructuur
29

 werkt als beoogd of algemener gesteld of (delen van) de 

crisisstructuur opgewassen is tegen de specifieke taak. Uit de analyse blijkt dat met 

                                                           
26  Dit is in wezen de kern van kwalitatief onderzoek: er worden steeds verdergaande vragen gesteld aan de basissets van 

nationale respectievelijke regionaal/lokale oefenrapportages. Door een systematische vergelijking en uitwerking van 

overeenkomsten en verschillen, rolt er hopelijk een patroon uit voor het evalueren van crisisoefeningen. 
27  Onder functie verstaan we het oogmerk van de oefening; waartoe dient de oefening? Ten aanzien van functie merken we op 

dat in sommige oefenrapportages deze functie expliciet wordt benoemd, in andere oefenrapportages deze weer impliciet 

blijkt,  gegeven de aandacht die de stellers van de oefenrapportage hebben voor oefendoelen, analyse hiervan en de 

uiteindelijke conclusies. 
28  Zie onder andere Zonneveld e.a. (2009). Oefenen als professie – Handboek procesmanagement oefenen voor crisisbeheersing 

en rampenbestrijding. 
29  Crisisstructuur is de verzamelterm die gehanteerd wordt om enerzijds de nationale crisisstructuur c.q. rijkscrisisstructuur te 

duiden, anderzijds de hoofdstructuur van de regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing. 
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name (prestaties van) de kritische processen
30

 (melden&alarmeren, opschalen, leiding 

geven&coördineren en informatie managen) centraal staan. Tevens blijkt uit de 

oefenrapportages met als functie testen, dat de nadruk voornamelijk ligt op ‘objectief’ 

vaststellen. 

 

 Ontwikkelen als functie. Hierbij dient de oefening voornamelijk als ontwikkelstap in een 

al of niet in de oefenrapportage geëxpliciteerd programma van opleiden, trainen en 

oefenen. De oefening als ontwikkelstap kan een systeemfocus dan wel een teamfocus 

hebben. Bij oefeningen met een systeemfocus staan de kritische processen centraal 

alsmede de competenties van belangrijke roldragers in de crisisstructuur. Bij oefeningen 

met een teamfocus staat  met name het functioneren van het team centraal. De nadruk in 

deze oefenrapportages ligt vooral op het genereren van leer- en ontwikkelpunten. 

 

 Oriënteren als functie. Hierbij is de oefening veelal een eerste verkenning van een 

crisistype en/of samenwerking met een relevante crisispartner. Nadruk in deze oefening 

ligt vooral op het in beeld krijgen van ‘de dingen die er (in dat specifieke geval) toe 

doen’. De oefening met als functie oriënteren vormt daarmee een belangrijke 

voorwaarde voor een effectief optreden. 

 

In een samenvattend schema (tabel 6 en 7) ziet de verdeling van de oefenrapportages over 

de functies van oefenen er als volgt uit, verdeeld naar nationaal en regionaal/lokaal
31

. We 

verwijzen naar bijlage VI voor een uitgebreid overzicht.  

 

Oefenen wordt 

ingezet om te: 

Nationaal (n=17) 

Testen 47% van de oefenrapportages heeft focus op kritische processen: 

 Melden&alarmeren. 

 Opschalen. 

 Besluitvormen. 

 (waarbij in de nationale oefenrapportages dit verloopt via beeld 

vormen, oordeel vormen, adviseren en besluitvormen). 

 Informatie managen. 

Ontwikkelen – 

Systeemfocus 

24% van de oefenrapportages heeft focus op: 

 Kritische processen (zie hierboven). 

 Competenties. 

Ontwikkelen – 

Teamfocus  

N.v.t. gegeven de basisset  aan nationale oefenrapportages. 

Oriënteren 29% van de oefenrapportages heeft focus op: 

 (Ver)kennen rol en plannen, procedures, processen en/of 

structuren. 

 Samenwerken en communiceren. 
Tabel 6 

 

 

 

                                                           
30  Bij rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt uitgegaan van een aantal voorwaardenscheppende processen. Door adequaat 

invulling te geven aan deze processen kan een crisisstructuur worden neergezet die zorg draagt voor een effectieve 

rampenbestrijding en crisisbeheersing. We constateren dat er verschillende kritische (voorwaardenscheppende) processen  

worden onderscheiden. We zien een onderscheid in melden&alarmeren, opschalen, leiding geven&coördineren en informatie 

managen (met als oorsprong het Landelijk Beraad Crisisbeheersing met de publicatie Basisvereisten Crisismanagement).  We 

zien bij de eindrapportage van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid van maart 2010 (Rampenbestrijding op orde) dat zij 

als operationele prestaties benoemd organisatie, alarmeren, opschalen, informatie managen. Daarnaast zien we varianten 

hierop in de basisset. 
31  Op lokaal/regionaal niveau zijn zoals eerder gemeld nog tien oefenrapportages geanalyseerd op contextkenmerken. Deze 

check leverde geen nieuwe evaluatiecriteria op. De verdeling in percentages over de functies van deze oefenrapportages is als 

volgt (n=10):  testen (30%), oefenen systeemfocus (10%), oefenen teamfocus (40%) en oriënteren (20%). 
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Oefenen wordt 

ingezet om te: 

Regionaal (n=55) 

Testen 14% van de oefenrapportages heeft focus op kritische processen: 

 Melden&alarmeren. 

 Op- en afschalen. 

 Leiding geven&coördineren. 

 Informatie managen. 

Ontwikkelen – 

Systeemfocus 

22% van de oefenrapportages heeft focus op: 

 Een deel van de kritische processen, namelijk leiding 

geven&coördineren, besluit vormen, informatie managen. 

Ontwikkelen – 

Teamfocus  

42% van de oefenrapportages heeft focus op: 

 Teamfunctioneren. 

 Samenwerken (zowel binnen team, tussen teams in de 

hoofdstructuur als tussen organisaties). 

 Scenariodenken. 

 Het opdoen van ervaring. 

Oriënteren 22% van de oefenrapportages heeft focus op: 

 Verkennen en experimenteren ten aanzien van: 

 (Nieuwe) wet. 

 Samenwerkingspartners. 

 Plannen. 

 Bestuurlijke coördinatie. 
Tabel 7 

 

Een vierde constatering is dat de nationale oefenrapportages overwegend testen als 

oogmerk kennen, terwijl de regionale/lokale oefenrapportages vooral leren/ontwikkelen als 

oogmerk kennen. 

 

Een vijfde constatering is dat de aandacht bij oefeningen met als functie testen vooral 

uitgaat naar de (prestaties van de) kritische processen, bij de functie ontwikkelen vooral 

naar (leer- en ontwikkelpunten ten aanzien van) opnieuw de kritische processen en 

(team)competenties, en bij de functie oriënteren vooral naar (inzicht in) meer algemeen 

inhoudelijke zaken. 

De kritische processen melden&alarmeren, opschalen, leiding geven&coördineren en 

informatie managen blijken zowel in oefenrapportages met de functies testen als 

ontwikkelen evaluatiecriteria te zijn. 

 

Een zesde constatering is dat er een hiërarchie is in functies. Oriënteren gaat vooraf aan 

leren en ontwikkelen, die weer voorafgaan aan testen
32

.  Daarmee is sprake van een 

glijdende schaal in de gehanteerde evaluatiecriteria die zich kenmerkt door aandacht voor 

‘things that might matter’ (oriënteren) naar ‘things that matter’ (leren/ontwikkelen) tot 

‘things that count’ (testen).  

 

De hierboven genoemde indeling naar functies geeft daarmee voldoende grond voor 

eventueel te destilleren evaluatiecriteria, immers functie bepaalt keuze. Daarbij gaat het bij 

testen om ‘the things that count’. 

                                                           
32  De hiërarchie in functies (via oriënteren naar leren en ontwikkelen om vervolgens te testen) kan teruggevonden worden in 

opleidingscycli. Er zijn verschillende modellen te onderkennen. Een bekend model is de ontwerpbenadering van 

Romiszowski die aandacht besteedt aan ‘analyse’, ‘synthese’ en ‘evaluatie’. Een ander model is het IDI-model dat een 

onderscheid maakt in definiëren, ontwikkelen en evalueren.  Zie onder meer Wierdsma, A. en Swieringa, J. (3e druk 2011). 

Lerend organiseren en veranderen – Als meer van hetzelfde niet meer helpt. Noordhoff Uitgevers; Valcke, M. (2010). 

Onderwijskunde als ontwerpwetenschap – Een inleiding voor ontwikkelaars van instructie en voor toekomstige leerkrachten. 

Gent: Academia Press ; Keursten, P. (2006). Ontwikkeling van leren in organisaties: van conditioneren naar samen 

construeren. Kessels&Smit: The Learning Company; Sels, L. Bollens, J. en Forrier, A. (2002). De opleidingscyclus. Leuven: 

Hoger instituut voor arbeid.                                           
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Samengevat leidt de analyse van de basisset van oefenrapportages tot de volgende 

bevindingen: 

 Prevalentie van evaluatiecriteria geeft wel een aanzet, maar geen voldoende antwoord 

op onderzoeksvraag 1 (welke evaluatiecriteria zijn af te leiden uit eerdere 

crisisoefeningen?). 

 De functie van oefeningen blijkt samen te gaan met het wat, hoe en wie van de oefening 

en is daarmee eveneens richtinggevend voor de keuze van evaluatiecriteria. 

 De functies testen en leren/ontwikkelen (zeker waar het de systeemfocus betreft) 

besteden aandacht aan de kritische processen als evaluatiecriteria. 

 Bij oefeningen met de functie testen gaat het om de geleverde prestaties: ‘the things that 

count’. 

 

De voorgaande bevindingen worden naast de eerder ontwikkelde evaluatiesystematiek 

gelegd, om vervolgens - als opmaat voor het te destilleren raamwerk -  de 

onderzoeksvragen 1 en 2 te beantwoorden. 

3.2 Analyse en resultaten eerder ontwikkelde evaluatiesystematiek 

In deze paragraaf worden de bevindingen op basis van de basisset met oefenrapportages 

gelegd naast bevindingen uit de eerder voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties uitgevoerde voorstudie. Deze voorstudie heeft geresulteerd in een 

voorzet voor een evaluatiesystematiek voor de nationale crisisorganisatie. Er zal een 

inhoudelijke vergelijking plaatsvinden: welke evaluatiecriteria worden gehanteerd in de 

eerdere evaluatiesystematiek en op welke wijze zijn deze evaluatiecriteria uitgewerkt? 

Alvorens in te gaan op de vergelijking zal eerst de eerder ontwikkelde evaluatiesystematiek 

kort worden gepresenteerd
33

. 

 

Aan de basis van de eerder voor het NCC ontwikkelde systematiek staat een evaluatiekader 

waarin prestatiebeschrijvingen zijn gegeven voor de belangrijkste processen
34

 en 

sleutelfuncties en hun teams
35

. De prestatiebeschrijvingen van de processen richten de 

evaluatie op het systeemniveau van de crisisstructuur. De prestaties van de sleutelfuncties 

en hun teams richten de evaluatie meer op individueel niveau. 

De evaluatiesystematiek zelf valt uiteen in een evaluatiesystematiek voor oefeningen en een 

evaluatiesystematiek voor crises. Het verschil zit daarin, dat oefeningen zich lenen voor 

‘gepland leren’ daar waar crises die mogelijkheid niet bieden. De kern van de systematiek 

zit voor zowel oefeningen als crises in de zogenaamde ‘reflectieve reconstructie’ die de 

basis vormt voor de uiteindelijke leer- en verbeterpunten. Tijdens de reflectieve 

reconstructie wordt onder leiding van een procesbegeleider en met behulp van een 

‘reflectieve ervaringsdeskundige
36

’ gereconstrueerd en gereflecteerd. Daarbij staan steeds 

de volgende vragen centraal [1] wat gebeurde er? (beschrijven), [2] waarom gebeurde dat? 

(verklaren) en [3] wat zegt dat? (analyseren en reflecteren). De opbrengst van de reflectieve 

reconstructie vindt zijn weg in een rapportage die nadien nogmaals tegen het licht wordt 

gehouden waarbij de slotvraag is welke leer- en verbeterpunten uiteindelijk op welke wijze 

geïmplementeerd worden. 

 

                                                           
33  Zie bijlage VII voor een uitgebreider overzicht van de in een eerdere voorstudie ontwikkelde evaluatiesystematiek. 
34  Het betreft de processen melden&signaleren, alerteren&alarmeren, opschalen, informatie managen, beeld-, oordeel-, 

adviesvormen en  besluiten nemen, afschalen en nazorgen. 
35  Het betreft de volgende sleutelfuncties: startfunctie, liaisonfunctie, voorzitfunctie, adviesfunctie en ondersteuningsfunctie.  
36  Ontleend aan D. Schön (1983). ‘The reflective practitioner’ en door ons omgedoopt tot (in het Nederlands) ‘reflectieve 

(ervarings)deskundige’: iemand met gelijksoortige crisiservaring en anderzijds het vermogen te (helpen) reflecteren. Tevens 

is van belang dat de reflectieve ervaringsdeskundige aan kan sluiten bij het referentiekader van de deelnemers. 
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Na kort de eerder ontwikkelde evaluatiesystematiek te hebben weergeven, volgen enkele 

constateringen op basis van de vergelijking met de bevindingen naar aanleiding van 

onderzoeksvraag 1. Vergeleken wordt daarbij op welke evaluatiecriteria worden gehanteerd 

in de eerdere evaluatiesystematiek en op welke wijze die evaluatiecriteria zijn uitgewerkt. 

 

Een eerste constatering is dat de gehanteerde evaluatiecriteria onder de functie testen en 

grotendeels onder de functie ontwikkelen (kritische processen) in grote mate 

overeenstemmen met de belangrijkste processen uit de eerder ontwikkelde 

evaluatiesystematiek. Wel merken we op dat er verschillende kritische en daarmee 

voorwaardenscheppende processen worden onderscheiden. In onderstaande tabel is dit 

uitgewerkt. 

Op grond van de basisset met oefenrapportages en daaruit de gedestilleerde prevalentie 

blijkt dat de processen informatie managen alsmede beeld-, oordeel- en besluitvormen 

veelvuldig als evaluatiecriteria  worden gebruikt in de oefenrapportages. 

 

Processen nationale 

oefenrapportages  

Processen regionale 

oefenrapportages  

Processen eerder 

ontwikkelde 

evaluatiesystematiek 

Melden&alarmeren Melden&alarmeren Melden&signaleren 

Alerteren&alarmeren 

Opschalen Op- en afschalen Opschalen 

Informatie managen Informatie managen Informatie managen 

Besluitvormen 

(via beeld vormen, oordeel 

vormen, adviseren, 

besluitvormen) 

Leiding geven& 

coördineren  

Beeld-, oordeel-, advies- en 

besluitvormen 

Afschalen 

Nazorgen 

Tabel 8 

 

Een tweede constatering is dat er in de oefen- en evaluatiepraktijk verschillende 

uitwerkingen van de kritische processen zijn en dat een uitwerking in 

prestatiebeschrijvingen zoals in de eerder ontwikkelde evaluatiesystematiek, geen 

gemeengoed is. Eerder is de focus op het proces (waaraan moet het proces voldoen) regel in 

de oefen- en evaluatiepraktijk en de focus op het resultaat van dat proces uitzondering. Wel 

zijn in enkele oefenrapportages van zeer recente datum (2010 tot en met 2012) 

outputcriteria waarneembaar
37

.  

 

Een derde constatering is dat het benoemen van sleutelfuncties en het geven van 

prestatiebeschrijvingen voor deze sleutelfuncties uit de eerder ontwikkelde 

evaluatiesystematiek niet als zodanig in de basisset is aangetroffen. Wel wordt geëvalueerd 

op competenties van teams en/of functionarissen. Daarnaast wordt in een aantal recente 

gevallen (2010 tot en met 2012), zeker waar het het proces leiding&coördinatie betreft, 

geëvalueerd op taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van functionarissen. Pas 

met de komst van de Wet Veiligheidsregio’s per oktober 2010 zijn deze taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij wet aan functionarissen (van de hoofdstructuur 

van rampenbestrijding en crisisbeheersing) toegekend. 

 

 

 

 

                                                           
37  In nationale oefenrapportages alsmede in regionale/lokale oefenrapportages (systeemevaluaties, tests van de hoofdstructuur) 

van recente datum (2010 tot en met 2012) worden outputcriteria gehanteerd. In het in januari 2013 op internet gepubliceerde 

toetsingskader voor de rijkscrisisstructuur van de Inspectie Veiligheid en Justitie worden eveneens outputcriteria benoemd. 
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Samengevat zijn de bevindingen gebaseerd op de vergelijking van de uitkomsten van de 

basisset aan oefenrapportages met de eerder ontwikkelde evaluatiesystematiek: 

 In beide gevallen is er een focus op de kritische processen. De kritische processen uit de 

basisset komen voor een groot deel overeen met de processen die gebruikt zijn in de 

eerdere evaluatiesystematiek. 

 Een uitwerking van die kritische processen in prestaties ‘wat mag verwacht worden van 

de crisisstructuur’ is niet gebruikelijk in de oefenpraktijk. Wel worden in recente (2010 

tot en met 2012) nationale en regionaal/lokale oefenrapportages outputcriteria 

geconcretiseerd.  

 Het benoemen van sleutelfuncties en het geven van prestatiebeschrijvingen hiervoor is 

niet in de oefenrapportages aangetroffen. Wel wordt geëvalueerd op (competenties van) 

teams en/of functionarissen.  

 

Na voorgaande bevindingen wordt in het volgende hoofdstuk eerst onderzoeksvraag 1 en 2 

beantwoord als opmaat naar vraag 3: het uiteindelijk te destilleren raamwerk. 
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4 Een raamwerk voor het effectief 

evalueren van oefeningen 

 

Leeswijzer 

Alvorens in dit hoofdstuk in te gaan op het raamwerk voor het op meer effectieve wijze 

evalueren van crisisoefeningen (onderzoeksvraag 3), worden in paragraaf 4.1 de 

bouwstenen gegeven voor het uiteindelijk te destilleren raamwerk. De eerste twee 

bouwstenen komen voort uit de basisset van oefenrapportages c.q. de antwoorden op de 

eerste twee onderzoeksvragen. Een derde bouwsteen wordt gevonden in wetgeving en 

praktijk en een vierde en laatste bouwsteen in de literatuur over evalueren. Met deze 

bouwstenen wordt de ‘aanloop’ naar het uiteindelijke raamwerk uiteengezet. In paragraaf 

4.2 wordt afgesloten met de concrete uitwerking van het raamwerk voor de crisisstructuur. 

Daarmee wordt een antwoord gegeven op de laatste twee onderzoeksvragen.  

4.1 Bouwstenen voor het raamwerk 

Naar aanleiding van de eerste onderzoeksvraag (welke evaluatiecriteria zijn te destilleren?) 

is de prevalentie van gehanteerde evaluatiecriteria in kaart gebracht en geconstateerd dat de 

prevalentie wel een indicatie maar nog geen eenduidig antwoord op de eerste 

onderzoeksvraag oplevert. Na de evaluatiecriteria nogmaals te hebben geanalyseerd op 

contextkenmerken (functie van de oefening en het wat, wie en hoe van de evaluatie) is 

geconstateerd dat het met name de functie van de oefening is, die samengaat met de keuze 

van evaluatiecriteria. Tevens is geconstateerd dat bij de oefening met als functie testen 

sprake is van een zeer grote mate van aandacht voor de zogenaamde ‘kritische processen’ 

(melden & alarmeren, opschalen, leiding geven & coördineren en informatie managen). Tot 

slot is sprake van een grote mate van aandacht voor procescriteria in de oefenrapportages, 

en is in enkele recente oefenrapportages (2010 tot en met 2012) een stap gezet naar 

outputcriteria. 

Daarmee luidt het antwoord op onderzoeksvraag 1 dat op grond van de gehanteerde 

evaluatiecriteria bij oefeningen met als functie testen en het feit dat twee van deze criteria 

tot de meest gebruikte evaluatiecriteria kunnen worden gerekend
38

, de kritische processen 

als evaluatiecriterium benoemd kunnen worden. Gezien de grote mate van aandacht voor 

procescriteria en een eerste feitelijke stap naar outputcriteria kan hierop voortgeborduurd 

worden door de kritische processen uit te werken in outputcriteria.  

 

Naar aanleiding van onderzoeksvraag twee (hoe verhouden die criteria zich tot de eerder 

ontwikkelde evaluatiesystematiek?) is geconstateerd dat zowel in de eerder ontwikkelde 

evaluatiesystematiek als ook in de geanalyseerde oefenrapportages in dit onderzoek er een 

focus is op de kritische processen, zeker bij oefeningen met als functie testen en de functie 

ontwikkelen (systeemfocus). Tegelijkertijd is geconstateerd dat er veel verschillende 

uitwerkingen van de kritische processen voorkomen in de oefenrapportages en dat de 

uitwerking in prestatiebeschrijvingen in de eerder ontwikkelde evaluatiesystematiek geen 

gemeengoed is (prestatiebeschrijvingen voor sleutelfuncties zijn niet aangetroffen, wel 

worden op zowel functionaris- als op teamniveau competenties aangereikt, zeker waar het 

de functie oefenen betreft). Daarnaast worden in recente (2010 tot en met 2012) 

oefenrapportages outputcriteria geconcretiseerd. 

Daarmee luidt het antwoord op de tweede onderzoeksvraag dat de te destilleren criteria 

overeenstemmen met de focus op de kritische processen in de reeds ontwikkelde 

evaluatiesystematiek. Wel geeft het grote aantal verschillende - in de oefenrapportages 

                                                           
38  Informatie managen en  (als onderdeel van Leiding geven en coördineren)  beeld-, oordeels- en besluitvorming. 
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gevonden -  uitwerkingen enerzijds de noodzaak maar anderzijds ook de moeilijkheid aan 

van het vinden van preferente definities. De stap naar outputcriteria in enkele recente 

oefenrapportages (2010 tot en met 2012) biedt wellicht handvatten hierop voort te bouwen. 

De focus op sleutelfuncties is niet teruggevonden
39

. 

 

De bovengenoemde antwoorden vormen twee bouwstenen voor het raamwerk. Er worden 

nog twee bouwstenen behandeld alvorens het uiteindelijke raamwerk te presenteren. Bij de 

eerste van deze twee wordt dieper ingegaan op de achterliggende wet- en regelgeving 

achter de kritische processen om aan te geven hoe het uiteindelijke raamwerk hier op 

aansluit. De vierde en laatste bouwsteen komt voort uit de evaluatieliteratuur en geeft de 

feitelijke opzet van het uiteindelijke raamwerk. 

 

De kritische processen van de decentrale rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn 

vastgelegd in het Besluit Veiligheidsregio’s en vinden feitelijk hun oorsprong in de 

Basisvereisten Crisismanagement van het Landelijk Beraad Crisisbeheersing
40

 (LBCB). Uit 

diverse onderzoeken, evaluaties en doorlichtingen bleek dat de kwaliteit van een aantal 

essentiële processen onvoldoende was, gaf de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties opdracht aan het LBCB zogenaamde basisvereisten te formuleren. 

Samen met betrokken partners uit het veld leverde het LBCB basisvereisten voor de 

processen melding&alarmering, op- & afschaling, leiding & coördinatie en 

informatiemanagement. Nadat deze basisvereisten nogmaals zijn getoetst aan ‘het veld’
41

 

zijn ze uiteindelijk verwerkt in wettelijke eisen
42

en een concreet toetskader van de Inspectie 

Veiligheid en Justitie
43

. De kritische processen heten dan alarmering, opschaling en 

informatiemanagement waarbij het proces leiding & coördinatie is gekoppeld aan het 

proces informatiemanagement
44

. 

In tegenstelling tot de processen zoals vastgelegd in het Besluit Veiligheidsregio’s, is er 

voor de kritische processen op het centrale niveau (de rijkscrisisstructuur, vastgelegd in het 

Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming
45

) geen wettelijke basis voorhanden. Wel heeft 

de Inspectie Veiligheid en Justitie recentelijk een toetsingskader
46

 voor de 

rijkscrisisstructuur ontwikkeld waarin een zestal kritische processen staan benoemd: 

voorbereiding, onderkennen & signaleren van de crisis, voorzien in informatie, analyseren, 

beoordelen & besluiten voorbereiden, nemen van besluiten & aansturen en tot slot 

crisiscommunicatie. De Inspectie Veiligheid en Justitie beschrijft daarin de beoogde doelen 

(outcome) en beoogde prestaties (output) van de processen en sluit daarmee aan op de 

voorzichtige trend naar outputcriteria die is gesignaleerd in de basisset. 

 

Met het te ontwikkelen raamwerk willen we zoveel mogelijk aansluiten bij de (definities 

van de) kritische processen zoals hiervoor benoemd. Gegeven de eerste twee bouwstenen 

willen we de door Inspectie Veiligheid en Justitie uitgewerkte (evaluatiecriteria voor de) 

kritische processen aanvullen door voor het proces leiding & coördinatie de belangrijkste 

output te definiëren per onderdeel van de crisisstructuur (zijnde de rijkscrisisstructuur 

respectievelijk de hoofdstructuur van de regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing). 

Daarmee worden geen nieuwe (definities van) evaluatiecriteria van de kritische processen 

                                                           
39  Er wordt wel geëvalueerd op taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van functionarissen. Pas met de komst van de 

Wet Veiligheidsregio’s per oktober 2010 zijn deze taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij wet aan functionarissen 

van de hoofdstructuur toegekend. 

40  Landelijk Beraad Crisisbeheersing (2006). Basisvereisten Crisismanagement, de decentrale normen benoemd. Den Haag. 

41  Andersson Elffers Felix & COT (2007).  Basisvereisten Crisismanagement: De decentrale normen doorgelicht – Toetsing van 

de Basisvereisten Crisismanagement zoals opgesteld door het LBCB. Utrecht. 

42  Besluit Veiligheidsregio’s, 2010 . 

43  Inspectie Veiligheid en Justitie. Ministerie van Veiligheid en Justitie (Augustus 2012).  Toetsingskader rampenbestrijding op 

orde. Toetsingskader t.b.v. de staat, versie 2013.  Den Haag – gepubliceerd januari 2013. 

44  Besluit Veiligheidsregio’s, 2010 en de toelichting hierop. 

45  Ministerie van Veiligheid en Justitie (2013). Brochure Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming. Den Haag. 

46  Inspectie Veiligheid en Justitie. Ministerie van Veiligheid en Justitie (2012). Toetsingskader rijkscrisisstructuur. Den Haag. 
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gegeven, maar wordt een beperkte set (output)evaluatiecriteria ‘bovenop’ de in de wet 

beschreven en door de Inspectie uitgewerkte criteria gezet. Daarbij wordt, anders dan de 

Inspectie Veiligheid en Justitie doet, vooralsnog uitgegaan van één set kritische processen 

voor zowel de regionale- als de rijkscrisisstructuur. De (beschrijvingen van de) processen 

zoals benoemd in het toetsingskader van de rijkscrisisstructuur zijn immers te scharen 

onder de kritische processen zoals benoemd in het Besluit Veiligheidsregio’s, zie hiervoor 

tabel 9. 

 

Besluit Veiligheidsregio’s Toetsingskader rijkscrisisstructuur 

Alarmering 

Opschaling 

Onderkennen en signaleren van de crisis 

Informatiemanagement Voorzien in informatie 

Leiding & coördinatie  Analyseren, beoordelen en besluiten 

voorbereiden 

Nemen van besluiten en aansturen 

Crisiscommunicatie 

Tabel 9 

 

Tot slot de laatste bouwsteen. Verreweg de meest gehanteerde evaluatiecriteria om iets op 

waarde te schatten zijn effectiviteit en efficiency. Effectiviteit oftewel doeltreffendheid gaat 

in op de mate van doelbereiking. Bij efficiency oftewel doelmatigheid staat het optimaal 

gebruik van middelen centraal
47

. Voor veel organisaties zijn dit de criteria om te beoordelen 

of ‘de goede dingen zijn gedaan’ (doeltreffendheid) ‘op de goede manier’ (doelmatigheid). 

Het raamwerk zal dan ook ten eerste rekening houden met deze grootheden. 

Een veel gehanteerde indeling om de doeltreffendheid en doelmatigheid van processen in 

kaart te brengen is het zogenaamde input, throughput, output en outcome model
48

 waarbij 

voor een proces (throughput) aangegeven wordt wat benodigd is (input), wat het moet 

voortbrengen (output) en wat het uiteindelijk te beogen effect moet zijn (outcome). Naast 

doeltreffendheid en doelmatigheid zijn input, throughput, output en outcome grootheden 

waarmee eveneens zal worden gerekend.  

 

Nu de bouwstenen zijn gegeven (kritische processen als uitgangspunt, te verwerken in 

outputcriteria, aansluitend bij criteria zoals gebruikt door Inspectie Veiligheid en Justitie en 

vervolgens geordend aan de hand van doeltreffendheid, doelmatigheid en input-outcome 

model) wordt ingegaan op het uiteindelijke raamwerk door vooraleerst de kritische 

processen in hun samenhang te beschouwen en in te gaan op de te bereiken output.  

 

Het eerste proces ‘melden & alarmeren’ heeft tot doel de onderdelen van de crisisstructuur 

in gereedheid te brengen en te voorzien van de 

eerste, essentiële beslisinformatie. Het proces 

‘opschalen’ heeft tot doel de beschikbare 

eenheden inzetbaar te krijgen op de daartoe 

aangewezen plaats. Vervolgens levert het proces 

‘informatie managen’ de grondstof 

(beslisinformatie) voor het meest wezenlijke 

proces voor crisismanagement: ‘leiding geven & 

coördineren’. Leiding geven & coördineren moet 

tot slot leiden tot een gecoördineerde aanpak van 

de rampenbestrijding en/of crisisbeheersing via 

                                                           
47  Zie ook Bovens, M.A.P., Hart, P. ‘t, Twist, M.J.W. van (8e druk 2012). Openbaar Bestuur – Beleid, organisatie en politiek. 

Wolters Kluwer en Algemene Rekenkamer (2005). Handleiding onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid. Den 

Haag. 
48  Zie bijvoorbeeld H.P. Hatry (2007). Performance Measurement: Getting Results. Washington D.C. 
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het treffen van juiste, tijdige maatregelen
49

. In figuur A staan de kritische processen in 

samenhang weergegeven. 

De output van de processen afzonderlijk bepaalt uiteindelijk de output van de 

crisisstructuur: melden & alarmeren en opschalen resulteren in inzetbare eenheden, 

informatie managen resulteert in beslisinformatie op basis waarvan via het proces leiding 

geven & coördineren maatregelen worden getroffen. Anders gezegd leidt het proces melden 

& alarmeren en opschalen tot inzetbaarheid van de crisisstructuur, het proces informatie 

managen tot bestuurbaarheid en ten slotte het proces leiding geven & coördineren tot 

weerbaarheid van de hoofdstructuur respectievelijk de rijkscrisisstructuur. In het 

navolgende schema (figuur B) staan deze evaluatiecriteria en de bijbehorende output 

benoemd. Voor de volledigheid is daarbij het evaluatiecriterium voor de ‘crisisorganisatie 

in ruste’ toegevoegd: beschikbaarheid. Beschikbaarheid heeft betrekking op geprepareerde, 

beschikbare eenheden. 

 

 
 

Worden deze evaluatiecriteria en bijbehorende output vervolgens gezet in een raamwerk, 

geordend aan de hand van de evaluatiecriteria doelmatigheid en doeltreffendheid via een 

input, throughput, output en outcome-model (figuur C), dan ziet het raamwerk er als volgt 

uit. 

 

 
 

De input voor de processen melding & alarmering en opschaling (throughput) wordt daarbij 

geleverd door de beschikbare (en geprepareerde) eenheden van de crisisstructuur, wat 

                                                           
49  Onder maatregelen verstaan we ook de maatregelen in het kader van de crisiscommunicatie. In de outputbeschrijving op 

bladzijde 33 en 35  wordt deze ‘informatieplicht’ dan ook letterlijk beschreven. 
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resulteert in inzetbare eenheden (output). Deze output vormt weer de input voor de 

processen informatiemanagement en leiding & coördinatie (throughput) wat resulteert in 

beslisinformatie en uiteindelijke maatregelen (output). Deze output moet er uiteindelijk in 

resulteren dat de (effecten van de) crisis beperkt dan wel voorkómen wordt (outcome). 

De relatie tussen de input en output in dit model bepaalt de uiteindelijke doelmatigheid van 

de crisisstructuur en de relatie tussen de output en de outcome de uiteindelijke 

doeltreffendheid.  

4.2 Uitwerking outputcriteria hoofdstructuur en rijkscrisisstructuur 

De outputcriteria (inzetbaarheid, bestuurbaarheid en weerbaarheid) worden hierna 

uitgewerkt voor zowel de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing als 

de rijkscrisisstructuur.  

 

Alvorens in te gaan op de uitwerking van de verwachte output voor de rijkscrisisstructuur, 

wordt eerst antwoord gegeven op onderzoeksvraag 4. Geconstateerd wordt dat er geen 

grote verschillen tussen het nationale en regionale/lokale niveau naar voren zijn gekomen 

die nopen tot een op maat gesneden raamwerk voor het nationale niveau. 

Uit een analyse van de basisset blijkt dat zowel nationale als regionale/lokale 

crisisoefeningen dezelfde top drie van meest voorkomende evaluatiecriteria kennen en 

afgaand op de beider top tien overlappen in totaal zeven evaluatiecriteria. Er zijn ook 

verschillen te constateren in de totale basisset: nationale oefeningen kennen bij voorbeeld 

vaker dan regionale/lokale oefeningen het karakter van een oefening als test. Afgaand 

echter op de overlap in evaluatiecriteria ligt eenzelfde raamwerk voor de hand. 

Zoals eerder aangegeven worden daarbij dezelfde definities gehanteerd van de kritische 

processen - in tegenstelling tot de Inspectie Veiligheid en Justitie - aangezien de processen 

in essentie dezelfde zijn.  

Tot slot is uiteraard wel gerekend met het verschil in samenstelling tussen de 

hoofdstructuur enerzijds en de rijkscrisisstructuur anderzijds. 
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Na hiermee het raamwerk voor het op (meer) uniforme wijze evalueren van 

crisisoefeningen voor zowel het lokale/regionale- als het nationale niveau te hebben 

geschetst wordt hierna met een epiloog in de vorm van een zogenaamde ‘bijsluiter’ 

afgesloten. 
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5 Epiloog 

 

Met het evaluatieraamwerk met daarin de vier evaluatiecriteria: beschikbaarheid, 

inzetbaarheid, bestuurbaarheid en weerbaarheid wordt een eenvoudig raamwerk gegeven 

dat richting geeft aan zowel de oefening als de evaluatie naar aanleiding daarvan
50

. Heel in 

het kort gaat het er steeds om dat de crisisstructuur op tijd voorziet in inzetbare eenheden 

die de juiste beslisinformatie voortbrengen die uiteindelijk leidt tot juiste, tijdige 

maatregelen. Daarbij geldt voor de evaluatie dat ‘de dingen die tellen niet altijd te tellen 

zijn’. De socioloog Cameron (1963) constateerde al eens dat “not everything that can be 

counted counts, and not everything that counts can be counted”. Dat geldt evenzeer voor de 

door ons voorgestelde evaluatiecriteria. Beschikbaarheid en inzetbaarheid vormen geen 

probleem, maar bestuurbaarheid en weerbaarheid zijn grootheden die lastig te tellen zijn. 

Toch tellen juist die grootheden bij uitstek; zonder informatie is het lastig maatregelen 

treffen, en zonder maatregelen is het lastig crisis te beperken of voorkómen. Ondanks dat 

deze grootheden lastig meetbaar zijn, denken we dat het wel degelijk mogelijk en ook 

noodzakelijk is ze centraal te stellen bij evaluaties. In deze epiloog gaan we daar wat dieper 

op in, waarmee deze epiloog als een soort ‘bijsluiter’ voor het evaluatieraamwerk kan 

worden gezien. Achtereenvolgens geven we hierna concrete wenken voor het gebruik van 

het evaluatieraamwerk in de voorbereiding op een oefening, bij de uitvoering van de 

oefening en ten slotte uiteraard bij de evaluatie van de oefening. 

5.1 Voorbereiding oefening 

Naast de ‘normale’ voorbereiding op de evaluatie van een oefening (ondermeer vaststellen 

functie, doel, doelgroep en wijze van evalueren) vraagt het evaluatieraamwerk een extra 

voorbereiding op het scenario. Aan de hand van het scenario zal immers van tevoren 

nagedacht moeten worden over de verwachte output en outcome van de crisisstructuur, met 

andere woorden welke gewenste effecten en daarvandaan welke maatregelen en 

beslisinformatie worden verwacht bij dit specifieke scenario? Het ligt daarbij uiteraard voor 

de hand te kiezen voor die scenario’s die passen bij de nationale risicobeoordeling dan wel 

het regionale risicoprofiel. De samenleving mag immers in ieder geval verwachten dat de 

crisisstructuur zich voorbereidt op c.q. bedreven raakt in de risico’s die worden voorzien. In 

het vooraf doordenken van het scenario gaat het er niet om ‘het enige juiste antwoord’ te 

vinden, maar vooraf een kader te hebben op basis waarvan tijdens de oefening gereflecteerd 

kan worden op bereikte output en verwachte
51

 outcome: hebben we nu de juiste dingen 

gedaan? Van een crisisorganisatie mag immers worden verwacht dat in de voorbereiding op 

een oefening, zonder de tijdsdruk van een crisis(oefening), bedacht kan worden welke 

maatregelen getroffen zouden moeten worden bij een concreet scenario. Hiervoor is een 

evaluatieformulier ontworpen dat vooraf, aan de hand van het voorliggende scenario kan 

worden ingevuld.  Deze evaluatieformulieren zien er als volgt uit (eerst het 

evaluatieformulier voor de regionale crisisstructuur en vervolgens het evaluatieformulier 

voor de rijkscrisisstructuur): 

                                                           
50  Overigens is het ontwikkelde evaluatieraamwerk door de focus op de kritische processen evenzo te gebruiken voor de 

evaluatie van feitelijke crises. 
51  Het gaat bij oefeningen meestal om verwachte effecten omdat het ten uitvoer laten brengen van maatregelen om te bezien 

welke de feitelijke effecten zijn, doorgaans op praktische of ethische bezwaren stuit. Overigens is het doordenken van 

mogelijke effecten van maatregelen minstens zo leerzaam. 
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De evaluatieformulieren die onderdeel uitmaken van het evaluatieraamwerk zijn bedoeld 

om vooraf te expliciteren welke maatregelen mogen worden verwacht bij het voorliggende 

scenario, inclusief bijbehorende beslisinformatie.  

 

Intermezzo gebruik evaluatieformulier 

Omdat het evaluatieformulier een wezenlijk onderdeel is bij de uiteindelijke toepassing van 

het evaluatieraamwerk lichten we kort het gebruik er van toe, te beginnen bij het begin: het 

scenario. Voor het scenario kan gekeken worden naar de concrete maatregelen die zijn 

getroffen bij (bijna) crises uit de praktijk, bijvoorbeeld stroomuitval. Voor te treffen 

maatregelen kan dan - in dit voorbeeld - geput worden uit recente evaluaties van 

stroomstoringen (bijvoorbeeld de stroomstoring van Haaksbergen uit 2005 of de 

stroomstoring in de Bommelerwaard van 2007). De maatregelen die centraal staan in de 

evaluaties vormen het startpunt van het te schrijven scenario: welke incidenten en 

ontwikkelingen gingen vooraf aan die maatregelen? Uiteraard kan er vrij uit gevarieerd 

worden op die incidenten en ontwikkelingen om zo een ‘couleur locale’ aan het scenario te 

geven.  

De te treffen maatregelen die centraal komen te staan in het scenario worden vervolgens 

vooraf aan de oefening opgetekend
52

 in een voorbereidende bijeenkomst (inclusief de 

daarvoor benodigde beslisinformatie als wel de bereikte effecten, indien te distilleren uit de 

evaluaties). Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de doelgroep van de oefening is het 

wenselijk deze voorbereidende bijeenkomst met gelijkwaardige hoofdrolspelers (die 

uiteraard niet deelnemen aan de oefening) te beleggen. Het ingevulde evaluatieformulier 

vormt vervolgens de focus voor de observatie tijdens de oefening, waarbij tevens gelet 

wordt op de totstandkoming van de maatregelen. De (totstandkoming van de) maatregelen 

kunnen tijdens de oefening op het evaluatieformulier worden opgetekend in steekwoorden. 

Ervaring leert dat veel observatoren het prettiger vinden een geheel blanco vel ter 

beschikking te hebben waarop alle relevante observaties kunnen worden opgetekend. 

Direct na de oefening vormen de getroffen maatregelen en de vooraf opgetekende 

maatregelen de start van de reflectie, niet zoals gezegd om ‘goed of fout’ vast te stellen 

maar om te reflecteren op bereikte uitkomsten in het licht van feitelijke uitkomsten uit echte 

crisis. Twee vragen staan dan in ieder geval centraal: hebben we de juiste maatregelen 

getroffen en beschikten we over de juiste beslisinformatie (middelste blokken op het 

evaluatieformulier)? Daarvan afgeleid staan de totstandkoming van de maatregelen 

(linkerblokken op het evaluatieformulier) en last but not least de verwachte effecten van de 

maatregelen (rechterblokken op het evaluatieformulier) centraal.  

De observatie en evaluatie op basis van getroffen maatregelen vormen vervolgens input 

voor het te schrijven evaluatieverslag. Door met de scenariokeuze steeds dicht bij het 

regionale risicoprofiel respectievelijk de nationale risicobeoordeling te blijven ontstaat al 

doende een ervaringsbasis voor de te treffen maatregelen. Op termijn kunnen zo zelfs 

maatstaven (binnen welke tijd welke maatregelen, uitgewerkt in tijd en aantallen) ontstaan 

voor de in aanvang wellicht meer kwalitatieve beschrijvingen van te treffen maatregelen. 

 

Een andere voorbereiding op de oefening is de wijze waarop het leren en evalueren 

concreet wordt ingevuld. Naast de ‘normale voorbereiding’ (wijze van evalueren bepalen) 

willen we hier nog eens refereren aan de ‘reflectieve ervaringsdeskundige’ (zie bijlage VII) 

die zowel van meerwaarde kan zijn bij het vooraf bepalen van de te verwachten 

maatregelen alsook het reflecteren daarop. Dat brengt ons bij de oefening zelf. 

 

                                                           
52  De middelste kolom van het evaluatieformulier. 
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5.2 De oefening 

Alhoewel een oefening verschillende functies kan hebben (oriënteren, ontwikkelen, testen) 

denken we dat een evaluatie in ieder geval zou moeten gaan over de vraag of de 

crisisorganisatie nu de juiste dingen heeft gedaan. Het is precies die vraag waar dit 

evaluatieraamwerk behulpzaam bij wil zijn. Het evaluatieformulier kan behulpzaam zijn bij 

het reflecteren
53

 op die vraag. Op basis van de verwachte maatregelen en bijbehorende 

beslisinformatie worden de verschillen en overeenkomsten tussen de verwachte en de 

gerealiseerde maatregelen tegen het licht gehouden. Het verwachte effect van de 

maatregelen (de doeltreffendheid van de maatregelen) vormt daarbij feitelijk ‘de maat der 

dingen’: is het verwachte effect ook het effect dat we beogen en wensen? Na de vraag 

omtrent ‘de juiste dingen’ volgt de vraag of de juiste dingen ook op de juiste manier zijn 

gedaan (doelmatigheid). De eerder aangehaalde ‘reflectieve ervaringsdeskundige’ kan 

opnieuw van meerwaarde zijn bij het reflecteren op maatregelen, verwachte effecten en 

wijze waarop maatregelen tot stand zijn gekomen. Na de oefening volgt de verwerking van 

de leer- en verbeterpunten naar aanleiding van de oefening c.q. de feitelijke evaluatie van 

de oefening. 

5.3 De evaluatie naar aanleiding van de oefening 

Allesbepalend voor de evaluatie naar aanleiding van de oefening is het antwoord op de 

vraag (vragen) wie wat precies beoogt met welke informatie. We onderscheiden daarbij 

(ten minste) drie rollen met (verwachte) bijbehorende informatiebehoeftes. Allereerst de 

zogenaamde ‘praktijkbeoefenaars’; diegenen die bij crisis daadwerkelijk aan de lat staan. 

De praktijkbeoefenaars willen (steeds) beter worden in het bestrijden van rampen en 

beheersen van crises en zijn daarmee geïnteresseerd in vrijwel alle leer- en verbeterpunten 

naar aanleiding van de oefening. Het ‘ontsluiten
54

’ van de belangrijkste leer- en 

verbeterpunten volstaat doorgaans voor deze groep. Vervolgens is er de groep van de 

zogenaamde ‘beleidsmakers’.  Deze bezien de opbrengsten van de oefening voornamelijk 

aan de hand van eerder geformuleerde beleidsdoelstellingen. De oefening is dan een 

meetmoment om te bezien of de crisisorganisatie (nog steeds) ‘op de goede weg is’. Voor 

deze groep tellen vooral de opbrengsten van de oefening die iets zeggen over de te bereiken 

beleidsdoelstellingen. Het ligt voor de hand deze groep eerder te bedienen met 

geaggregeerde opbrengsten van oefeningen. De volgende groep wordt gevormd door de 

zogenaamde ‘bestuurders’.  Naast de hiervoor genoemde beleidsdoelstellingen beziet deze 

groep de opbrengsten van de oefening vooral ook vanuit wettelijke verplichtingen waarover 

democratische verantwoording afgelegd dient te worden. Voor deze groep tellen vooral de 

opbrengsten van de oefening die iets zeggen over de mate waarin tegemoet gekomen wordt 

aan wettelijke verplichtingen. Ook voor deze groep ligt het voor de hand gebruik te maken 

van geaggregeerde opbrengsten van oefeningen.  

Alhoewel de informatiebehoeftes verschillen, beoogt het evaluatieraamwerk voor alle 

groepen te stroomlijnen in ‘wat werkelijk telt’: zijn de juiste dingen gedaan en daarna, zijn 

de dingen juist gedaan?  Afhankelijk van de doelgroep kan de evaluatie c.q. het 

evaluatieverslag vervolgens meer gericht worden: bedoeld voor de praktijkbeoefenaars, 

beleidsmakers en/of bestuurders
55

.  

Een laatste meer ‘amorfe’ groep wordt overigens gevormd door wat we gemakshalve 

aanduiden als ‘media en samenleving’. Feitelijk een ieder die al of niet onder het mom van 

openbaarheid van bestuur geïnteresseerd is naar opbrengsten van oefeningen. Alhoewel we 

                                                           
53  Zie voor een uiteenzetting van de zogenaamde ‘reflectieve reconstructie’ de bijlageVII. 
54  Schriftelijk dan wel via elk ander medium dat maakt dat anderen kunnen leren van de opgedane leerervaringen. 
55  In plaats van een behandeling via doelgroepen had de oefenevaluatie tevens behandeld kunnen worden aan de hand van 

bijvoorbeeld oefen- en opleidingsbeleid, kwaliteitsbeleid en/of verantwoording en toezicht. Uiteindelijk gaat het echter steeds 

om de wezenlijke vraag wie wat beoogt met welke informatie naar aanleiding van de oefenevaluatie. 
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ons realiseren dat deze informatiebehoefte allerlei bedoelde en onbedoelde effecten tot 

gevolg kan hebben, behoort een onderwerp met een dergelijke importantie (weerbaar zijn 

voor als het dan toch misgaat) nu eenmaal toe aan het publieke en politieke debat. Een 

organisatie met crisis als corebusiness moet daar in ieder geval mee om kunnen gaan. 

5.4 Tot slot 

We hopen dat evaluaties van crisisoefeningen met dit evaluatieraamwerk meer 

gestroomlijnd gaan worden en daarmee inzicht verschaffen op de wezenlijke vragen: is de 

crisisorganisatie weerbaar voor wanneer het dan toch misgaat? We hopen dat met de focus 

op te treffen maatregelen, uitgaand van de nationale risicobeoordeling en het regionale 

risicoprofiel, weer een stap voorwaarts kan worden gezet in de verdere professionalisering 

van de nationale en regionale crisisorganisaties en meer in het bijzonder het meer uniform 

en effectief (eva)l(u)eren naar aanleiding van crisisoefeningen. 
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Summary 

“Collecting and analysing evaluations of crisis management exercises starting from 2006 

with the purpose of searching for the evaluation criteria used and examining whether a 

framework for a (more) effective evaluation of crisis management exercises can be 

discovered”. That was, in short, the assignment from the scientific research and 

documentation centre of the Dutch Ministry of Justice and Safety to the Radboud 

University/ITS. The main findings of the research are listed below, as well as the final 

framework and a practical recommendation for the application of the framework. 

Main findings 

A representative
56

 sample was selected of the total 418 evaluations of national and 

regional/local crisis management exercises
57

 that were collected. This selection (over 70 

evaluations of crisis management exercises) was first analysed on the basis of applied 

evaluation criteria. It emerged that evaluation criteria mainly depended on the purpose of 

the crisis management exercise. The crisis management exercise as a tool is mainly used for 

three purposes which determine the following distribution of evaluation criteria: 

 

 Testing 

Here the crisis management exercise mainly functions as a 

test to see whether (parts of) the crisis structure works as 

intended. Evaluation criteria are the ‘critical processes’: 

reporting and alarming, scaling, managing information, and 

leading and coordinating. 

 

 Developing 

Here the crisis management exercise functions as a step 

forward in the larger programme of educating, training and 

exercising. Evaluation criteria are (again) the critical 

processes; the ability of important officials or the ability of 

a team as a whole. 

 

 Exploring 

Here the crisis management exercise functions as a first 

examination of a crisis type or crisis partner(s). Evaluation 

criteria are diverse but are mainly related to the content 

(crisis specific) or more general (cooperation, 

communication, etc.). 

 
 

 

The critical processes are most often expressed as evaluation criteria. In addition, they are 

the focus of crisis management exercises that mainly function as a test to see whether (parts 

of) the crisis structure works as intended. 

                                                           
56  For the selection the geographical spread, chronological distribution and the spread in internally and externally performed 

evaluations has been taken into account, as well as of course the ‘richness’ of the research material.  
57  All crisis management exercises were conducted by (elements of) the national crisis management structure or the regional 

crisis management structure. 
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Another finding of the study is that the evaluation criteria applied to the critical processes – 

often called "process criteria" – are: the criteria that focus on the correct course of action. 

This is in contrast to criteria that indicate what the desired output of the critical process 

should be – criteria called "output criteria". 

The framework to be developed will thus build on the most widely-applied evaluation 

criteria, as demonstrated by the critical processes. In addition, it will supplement the oft-

applied process criteria by providing output criteria. 

The framework 

Before describing the framework, we will first discuss the aforementioned critical 

processes. The critical processes at the regional/local level (safety region and member 

municipalities) are laid down in the Besluit Veiligheidsregio’s (Safety Region Decree) and 

actually originate from the Basic Requirements of the National Council for Crisis 

Management (2006). There is no comparable legal basis for the critical processes at the 

national level (ministries). The processes for the national and regional/local level are 

largely the same; the slight difference lies in the precise organizational structure and the 

outcomes to be achieved. The framework, therefore, is based on the same set of critical 

processes. 

The framework that will be described consists of two parts: 

 First, the underlying critical processes and their intended outputs. This will be addressed 

first. 

 Second, the critical processes and their intended outputs are placed in a flowchart, 

outlining the process sequence and the ultimate intended outcome.  

These two parts make up the framework for the final and more uniform evaluation of crisis 

management exercises, called the evaluation framework. 

The two components are briefly explained below. 

 

Part 1. The underlying critical processes 

There is a clear correlation between the critical processes, which we will outline. The aim 

of the first critical process – 'reporting & alerting' – is to prepare the components of the 

crisis structure and provide initial, critical decision-making information. The 'scaling up' 

process then aims to deploy available units to the designated place. The following process – 

'information management' – provides the resources (decision-making information) for the 

most essential process of crisis management: 'leadership and coordination'. Leadership and 

coordination should eventually lead to a coordinated approach to disaster and/or crisis 

management through the adoption of appropriate and timely interventions. The outputs of 

the separate processes ultimately determines the output of the crisis structure as a whole: 

alerting and scaling up results in deployable units; information management results in 

decision-making information 

on the basis of which the 

process of leadership and 

coordination determines 

measures to be taken. In other 

words, the alerting and 

scaling up process leads to 

the deployability of the crisis 

management structure, the 

information management 

process leads to 

manageability and finally, the 

leadership and coordination process leads to the durability of the crisis management 

structure. These evaluation criteria and associated outputs are outlined in the diagram. 
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Part 2. The critical processes in a flowchart 

By placing the critical processes in a flowchart, it becomes clear how the processes and 

their associated outputs correlate. A brief description of the flowchart is as follows: input 

for the processes of reporting, alerting and scaling up is provided by the available (and 

prepared) units of the crisis structure, resulting in deployable units. This output then forms 

the input for the information management and leadership and coordination processes, 

resulting in decision-making information and final measures. This output must eventually 

result (outcome) in limiting or preventing (the effects of) the crisis. 

By adding the concepts of efficiency and effectiveness
58

 to the flowchart, the final 

evaluation framework is then established. The relationship between the input and output in 

the flowchart determines the ultimate efficiency, and the relationship between the output 

and outcome determines the ultimate effectiveness of the measures that are taken. The 

corresponding output criteria of the framework (deployable units, decision-making 

information and measures) have been worked out in an annex for the national and regional 

crisis management structure, as well as an evaluation form for the practical application of 

the evaluation framework. The evaluation framework thus looks as follows (for the sake of 

completeness, the following starting point is taken: prepared, available units): 

 
The evaluation would, in any case, concern the efficiency and effectiveness of the measures 

taken. 

 

Accountability and practical tips 

This evaluation framework complements the mostly process-oriented evaluation criteria 

found in the examination of applied evaluation criteria in crisis management exercises. At 

the same time, we note that it is not easy to numerate ('count') the proposed evaluation 

criteria, apart from the employability of the evaluation criterion (rise times and composition 

of deployable units). Manageability and durability are simply more difficult to capture in 

quantifiable variables. This gives rise to a quote from sociologist Cameron (1963): "Not 

everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted". Our 

proposed evaluation criteria (except for employability) may be included in the second 

category: they are definitely important (they count), but they are difficult to count. With 

regard to this last point, we conclude with a practical suggestion. Our proposed evaluation 

framework requires something extra of those who exercise (parts of) the crisis management 

structure preparations and evaluations. In addition to the 'normal' preparation for the review 

of an exercise (including determining purpose, aim, audience and method of evaluation), 

the evaluation framework requires additional preparation for the scenario. On the basis of 

the scenario, consideration about the expected outputs and outcomes of the crisis structure 

will have to take place beforehand. In other words, what are the expected measures and 

corresponding decision-making information in this particular scenario and what is the 

intended effect? These expected measures and decision-making information then form the 

starting point of the evaluation: What effect are we aiming for? Have we taken the correct 

measures? And did we have the correct decision-making information? Depending on the 

                                                           
58  See also Bovens, M.A.P., Hart, P. ‘t, Twist, M.J.W. van (8e ed. 2012). Public policy – Policy, organization and politics. 

Wolters Kluwer and General Court of Auditors (2005). Research Manual into Efficiency and Effectiveness. The Hague. 
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purpose of the exercise (testing, practice exercises, targeting), the questions form the 

starting point for reflection and learning (practice exercises and targeting) and the basis for 

a determination on the delivered output (testing). Part of the report on the evaluation 

framework is devoted to their practical application so as to support practitioners in a more 

results-oriented evaluation method. This evaluation framework, with a focus on measures 

to be taken and the corresponding decision-making information (on the basis of scenarios 

based on national risk assessments or regional risk profiles), can lead to a more results-

oriented evaluation of crisis management exercises. The evaluation framework can be a 

step forward in the professionalization of the national and regional/local crisis structure 

which must be the safety net for when things go wrong. Thus, the evaluation framework is 

a tool for a more uniform and effective method of evaluating crisis management exercises. 
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Bijlage I Begeleidingscommissie 

De samenstelling van de begeleidingscommissie: 

 

Voorzitter  

Prof. Dr. J.J. Boonstra Universiteit van Amsterdam 

 

Leden 

 

B.P. van Dam MPA BPM Ministerie van Veiligheid en Justitie – IV en J 

Dr. C.M. Klein Haarhuis Ministerie van Veiligheid en Justitie - WODC 

K. Kranenburg Ministerie van Veiligheid en Justitie - NCTV 

Drs. T.L. van Mullekom Ministerie van Veiligheid en Justitie - WODC 
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Bijlage II Gesprekspartners en - topics 

 

Er zijn zes (groeps)gesprekken geweest met de onderstaande gesprekspartners. 

Gesprekstopics waren feedback op het raamwerk in het algemeen (op basis van de vooraf 

toegestuurde samenvatting) en de bruikbaarheid in het bijzonder. 

 

Veiligheidsregio  Amsterdam-Amstelland 

L. Steenwelle Voorheen: Adviseur Voorbereiding Crisisbeheersing& 

Incidentbestrijding 

Nu: Bestuursadviseur Gemeente Amsterdam   

 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

M.  Meeusse 

S. Bastings 

P. Boeren 

Hoofd Veiligheidsbureau  

Voorzitter Multidisciplinair Leeragentschap  

Adviseur Multidisciplinair Opleiden, Trainen, Oefenen/adviseur 

GHOR op terrein van incidentevaluaties 

 

Veiligheidsregio Groningen 

S. Klaassens 

E. van Dijk 

H. Dam 

Hoofd Veiligheidsbureau 

Coördinator multidisciplinaire kwaliteitszorg (evaluatiesystematiek) 

Regionale multidisciplinaire oefencoördinator 

 

Instituut Fysieke Veiligheid 

S. Wartna 

S. Martens 

Senior Consultant/Trainer Crisisbeheersing/ Projectleider PMO 

Vakgroepdecaan Organisatie Brandweer en Organisatie 

Crisisbeheersing 

 

Veiligheidsregio Haaglanden 

A. Gelton Senior Beleidsmedewerker (evaluatiesystematiek) 

 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

W. de Rooij Voorheen: Beleidsadviseur Multidisciplinair Opleiden, Trainen en 

Oefenen, Voorzitter Landelijk MOTO 

Nu:  Senior adviseur In- en Externe betrekkingen 
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Bijlage III Selectie oefenrapportages 

nationaal 

 

In de volgende tabel is het aantal ontvangen nationale stukken geanonimiseerd 

weergegeven (eerste kolom), alsmede welke stukken uiteindelijk meegenomen zijn naar de 

volgende fase in het onderzoek (laatste kolom) aan de hand van de criteria zoals vermeld in 

de tussenliggende kolommen. 

 
Nr Ont- 

vangen 

Is het een 

oefening? 

 

Voldoende 

complexiteit? 

 

Voldoende 

mate van 

uitwerking op 

eerste oog? 

 

Recentheid? Meenemen naar een volgende fase 

in het onderzoek? 

I.c. inclusie? 

 

a 25 Ja 16 Ja 15 Ja 14 2012 

2011 

2010 

2009 

2008 

2007 

2006 

2005 

1 

1 

2 

3 

4 

2 

0 

1 

Ja 

Nee 

9 

5 (geen recente datum en 

vergelijkbare oefening) 

b 2 Ja 1 Ja 1 Ja 1 2008 1 Ja 1 

c 4 Ja 3 Ja 3 Ja 3 2009 

2008 

2006 

1 

1 

1 

Ja 3 

d 4 Ja 2 Ja 2 Ja 2 2010 

2007 

1 

1 

Ja 2 

e 2 Ja 1 Ja 1 Ja 1 2009 1 Ja 1 

f 1 Ja 0 - - - - - - - - 

g 3 Ja 3 Ja 2 Ja 2 2006 2 Ja 

Nee 

1 

1 (regionale focus) 

 41 26 24 23 2012 

2011 

2010 

2009 

2008 

2007 

2006 

2005 

1 

1 

3 

5 

6 

3 

3 

1 

17 
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Alle (17) meegenomen c.q. geïncludeerde nationale stukken zijn uiteindelijk geselecteerd 

voor analyse. In onderstaande tabel is in de laatste twee kolommen weergegeven of het 

daarbij een intern dan wel extern uitgevoerde evaluatie betrof en uit welk jaar de evaluatie 

stamt. 

 
Nr Ont- 

vangen 

Inclusie Selectie Intern/ extern 

opgesteld 

Jaar 

a 25 9 9 Intern 

Extern 

1 

8 

2012 

2011 

2010 

2009 

2008 

2007 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

b 2 1 1 Intern 

Extern 

1 

0 

2008 1 

c 4 3 3 Intern 

Extern 

0 

3 

2009 

2008 

2006 

1 

1 

1 

d 4 2 2 Intern 

Extern 

0 

2 

2010 

2007 

1 

1 

e 2 1 1 Intern 

Extern 

0 

1 

2009 1 

f 1 - - - - - - 

g 3 1 1 Intern 

Extern 

0 

1 

2006 1 

 41 17 17 Intern 

Extern 

2 

15 

2012 

2011 

2010 

2009 

2008 

2007 

2006 

1 

1 

3 

4 

4 

2 

2 
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Bijlage IV Selectie oefenrapportages 

regionaal/lokaal 

 

In de volgende tabel is het aantal ontvangen regionale/lokale stukken geanonimiseerd 

weergegeven (eerste kolom), alsmede welke stukken uiteindelijk meegenomen zijn naar de 

volgende fase in het onderzoek (laatste kolom) aan de hand van de criteria zoals vermeld in 

de tussenliggende kolommen. 

 
Nr Ont- 

vangen 

Is het een 

oefening? 

 

Voldoende 

complexiteit? 

 

Voldoende 

mate van 

uitwerking op 

eerste oog? 

 

Recentheid? Meenemen naar een volgende fase 

in het onderzoek? 

I.c. inclusie? 

 

A 15 Ja 12 Ja 8 Ja 8 

 

2012 

2011 

2010 

2008 

2006 

2 

1 

2 

2 

1 

Ja 8 

B 8 Ja 8 Ja 8 Ja 8 2011 

2010 

2009 

2008 

2006 

1 

3 

1 

1 

2 

Ja 8 

C 10 Ja 9 Ja 9 Ja 9 2011 

2007 

2006 

3 

3 

3 

Ja 

Nee 

4 

5 (vergelijkbare oefening) 

D 3 Ja 2 Ja 2 Ja 2 2012 

2009 

1 

1 

Ja 

Nee 

1 

1 (interregionale oefening, 

definitieve versie andere 

regio meegenomen) 

E 2 Ja 2 Ja  2 Ja 2 2011 

2010 

1 

1 

Ja 2 

F 5 Ja 5 Ja 3 Ja 3 2008 3 Ja 3 

G 17 Ja 15 Ja 12 Ja 11 2011 

2010 

2008 

2007 

6 

1 

1 

3 

Ja 

Nee 

10 

1 (vergelijkbare oefening) 

H 19 Ja 8 Ja 6 Ja 3 2012 

2011 

2009 

1 

1 

1 

Ja 3 

I 21 Ja 17 Ja 17 Ja 17 2012 

2011 

2010 

2009 

5 

2 

8 

2 

Ja 

Nee 

12 

5 (vergelijkbare oefening) 

J 109 Ja 90 Ja 72 Ja 

 

64 

 

2010 

2009 

2008 

2007 

2006 

 

2 

29 

27 

4 

2 

Ja 

Nee 

17 

47 (vergelijkbare oefening) 

K 29 Ja 29 Ja 29 Ja 29 2012 

2011 

2009 

2008 

2 

9 

9 

9 

Ja 

Nee 

9 

20 (vergelijkbare oefening) 

L 23 Ja 19 Ja 19 Ja 19 2012 

2011 

2010 

2009 

2008 

2007 

1 

2 

2 

3 

6 

5 

Ja 19 

M 6 Ja 6 Ja 2 Ja 2 2006 2 Ja 2 

N 3 Ja 2 Ja 2 Ja 2 2008 

2007 

1 

1 

Ja 2 

O 7 Ja 7 Ja 2 Ja 2 2011 2 Ja 2 

P 30 Ja 30 Ja 8 Ja 8 2010 

2009 

2008 

2007 

4 

1 

2 

1 

Ja 8 

Q 2 Ja 1 Ja 1 Ja 1 2011 1 Ja 1 
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R 10 Ja 4 Ja 2 Ja 

 

1 

 

2011 1 Ja 1 

S 5 Ja 5 Ja 5 Ja 

 

4 

 

2012 

2011 

2008 

2007 

1 

1 

1 

1 

Ja 4 

T 2 Ja 2 Ja 2 Ja 

 

1 

 

2010 1 Ja 1 

U 15 Ja 15 Ja 15 Ja 15 2012 

2011 

3 

12 

Ja 

Nee 

4 

11 (vergelijkbare oefening) 

V 12 Ja 12 Ja 12 Ja 12 2012 

2011 

2010 

2009 

2008 

1 

3 

2 

2 

4 

Ja 

Nee 

11 

1 (vergelijkbare oefening) 

W 24 Ja 21 Ja 15 Ja 

 

14 

 

2012 

2011 

2010 

2009 

2008 

2007 

5 

3 

2 

1 

1 

2 

Ja 

Nee 

13 

1 (vergelijkbare oefening) 

 377 321 253 237 2012 

2011 

2010 

2009 

2008 

2007 

2006 

22 

49 

28 

50 

58 

20 

10 

145 

 

In onderstaande tabel is in de vierde kolom weergegeven hoeveel van de meegenomen c.q. 

geïncludeerde regionale/lokale stukken uiteindelijk zijn geselecteerd voor analyse. In de 

kolommen daarna wordt de representativiteit van de selectie uiteengezet. 

 
Nr Ont-

vangen 

Inclusie Se-

lectie 

Intern/ extern GRIP 3/4 Jaar Oefenvorm 

A 15 8 3 Intern 

Extern 

1 

2 

GRIP 3 

GRIP 4 

1 

2 

2012 

2010 

1 

2 

Estafette-oefening 

Oefencyclus (verkenning) 

Bestuurlijke verkenning 

B 8 8 3 Intern 

Extern 

0 

3 

GRIP 3 

GRIP 4 

0 

3 

2010 

2008 

2006 

1 

1 

1 

Bestuurlijke oefening 

Bestuurlijke oefening 

Bestuurlijke verkenning 

C 10 4 2 Intern 

Extern 

0 

2 

GRIP 3 

GRIP 4 

1 

1 

2011 

2007 

1 

1 

Interactieve simulatie 

Oefening hoofdstructuur 

D 3 1 1 Intern 

Extern 

1 

0 

GRIP 3 

GRIP 4 

0 

1 

2009 1 

 

Praktijk-/opkomstoefening 

 

E 2 2 1 Intern 

Extern 

1 

0 

GRIP 3 

GRIP 4 

0 

1 

2011 1 Simulatie-oefening 

F 5 3 2 Intern 

Extern 

0 

2 

GRIP 3 

GRIP 4 

1 

1 

2008 2 Estafette-oefening 

Oefening RBP 

G 17 10 4 Intern 

Extern 

4 

0 

GRIP 3 

GRIP 4 

2 

2 

2011 4 Scenario-oefening 

Bestuurlijke oefening 

RBT-oefening 

Bestuurlijke oefening 

H 19 3 2 Intern 

Extern 

2 

0 

GRIP 3 

GRIP 4 

0 

2 

2012 

2011 

1 

1 

Doorloopoefening+casus 

Systeemoefening 

I 21 12 4 Intern 

Extern 

2 

2 

GRIP 3 

GRIP 4 

2 

2 

2010 

2009 

3 

1 

Veldoefening 

Reflectieve oefening 

Alarm.- en opkomstoefening 

Oefening (verkenning) 

J 109 17 4 Intern 

Extern 

3 

1 

GRIP 3 

GRIP 4 

1 

3 

2010 

2009 

2008 

2 

1 

1 

Systeemoefening 

Bestuurlijke oefening 

Oefening 

Bestuurlijke oefening 

K 29 9 2 Intern 

Extern 

0 

2 

GRIP 3 

GRIP 4 

1 

1 

2011 

2009 

1 

1 

Systeemoefening 

Simulatie-oefening 

L 23 19 5 Intern 

Extern 

2 

3 

GRIP 3 

GRIP 4 

4 

1 

2012 

2009 

2008 

2007 

1 

2 

1 

1 

Oefening hoofdstructuur 

Dilemmaoefening 

Oefening 

Oefening 

M 6 2 1 Intern 

Extern 

1 

0 

GRIP 3 

GRIP 4 

1 

0 

2006 1 Multidisciplinaire 

inzetoefening 
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N 3 2 2 Intern 

Extern 

2 

0 

GRIP 3 

GRIP 4 

2 

0 

2008 

2007 

1 

1 

Oefening 

Bestuurlijke oefening 

O 

 

7 2 1 Intern 

Extern 

0 

1 

GRIP 3 

GRIP 4 

1 

0 

2011 

 

1 Oefening 

(teamcompetenties) 

P 30 8 3 Intern 

Extern 

2 

1 

GRIP 3 

GRIP 4 

2 

1 

2010 

2009 

2 

1 

Bestuurlijke oefening 

Systeemoefening 

Oefening 

Q 2 1 1 Intern 

Extern 

1 

0 

GRIP 3 

GRIP 4 

1 

0 

2011 

 

1 Scenario-excercitie 

R 10 1 1 Intern 

Extern 

1 

0 

GRIP 3 

GRIP 4 

0 

1 

2012 

 

1 Bestuurlijke oefening 

S 5 4 2 Intern 

Extern 

0 

2 

GRIP 3 

GRIP 4 

2 

0 

2011 

2007 

1 

1 

Bestuurlijke oefening 

(teamcompetenties) 

Strategische oefencarroussel 

T 2 1 1 Intern 

Extern 

1 

0 

GRIP 3 

GRIP 4 

1 

0 

2010 

 

1 Oefening 

U 15 4 2 Intern 

Extern 

0 

2 

GRIP 3 

GRIP 4 

2 

0 

2012 

2011 

1 

1 

Table-top oefening 

Bestuurlijke oefening 

V 12 11 4 Intern 

Extern 

1 

3 

GRIP 3 

GRIP 4 

3 

1 

2010 

2009 

2008 

1 

2 

1 

Simulatie-oefening 

Systeemoefening 

Multidisciplinaire oefening 

met JEMM59 

Interactieve oefening met 

competentiescan 

W 24 13 4 Intern 

Extern 

3 

1 

GRIP 3 

GRIP 4 

3 

1 

2012 

2011 

2010 

1 

2 

1 

Oefening 

Multidisciplinaire oefening 

Systeemoefening 

Interregionale 

systeemoefening 

 377 145 55 Intern 

Extern 

28 

27 

 

GRIP 3 

GRIP 4 

3

1 

2

4 

2012 

2011 

2010 

2009 

2008 

2007 

2006 

6 

14 

13 

9 

7 

4 

4 

 

 

  

                                                           
59  JEMM staat voor Joint Exercise Management Module. Een door defensie ontwikkeld software-programma dat gebruikt wordt 

voor het ontwerpen en begeleiden van militaire oefeningen. 



 

52 

 

Bijlage V Samenvattend overzicht top-5 

uitwerkingen evaluatiecriteria 

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de gevonden uitwerkingen van de 

evaluatiecriteria voor zowel de nationale top-5 van gehanteerde evaluatiecriteria als wel de 

regionale top-5 van gehanteerde evaluatiecriteria. Doel hiervan is een indruk te krijgen van 

de gevonden uitwerkingen. We zijn steeds uitgegaan van de letterlijke uitwerkingen zoals 

we deze hebben aangetroffen in de oefenrapportages; wel is een clustering door ons 

aangebracht. 

Steeds wordt eerst de oorspronkelijke score gegeven (in hoeveel oefenrapportages is het 

evaluatiecriterium aangetroffen en hoeveel uitwerkingen zijn in totaal aangetroffen) waarna 

een samenvattend overzicht wordt gegeven van de gevonden uitwerkingen, eerst voor de 

nationale top-5 en vervolgens voor de regionale top-5. 

Samenvattend overzicht top-5 uitwerking evaluatiecriteria nationaal 

 

Evaluatiecriterium # Oefenrapportages 

(% van totaal) 

Gevonden uitwerkingen in 

de oefenrapportages (in #) 

Informatie managen. 14 

(82%) 

125 

 

Voor informatiemanagement zijn grofweg drie subcategorieën gevonden. Hieronder een 

korte weergave van de uitwerkingen per subcategorie. 

 

Doel informatiemanagement 

 Het systeemdoel van ‘Informatiemanagement’ is dat alle relevante actoren tijdig de 

benodigde en gevalideerde informatie hebben om adequate beslissingen te kunnen 

nemen en er op alle niveaus een gedeeld begrip bestaat van alle relevante zaken. 

 Centraal staat de wijze waarop informatie stroomt, wordt veredeld en leidt tot een breed 

gedeeld, eensluidend beeld van de situatie. 

 

Criteria 

Criteria die daarbij worden gehanteerd zijn: 

 De hoeveelheid informatie. 

 De kwaliteit van de informatie. 

 De tijdigheid waarmee informatie beschikbaar is. 

 Of de informatie geschikt is voor het doel van de gebruiker (bevat de informatie 

strategische beslispunten als deze voor het strategisch niveau bedoeld is?) 

 Of de juiste personen toegang hebben tot de informatie die voor hen relevant is? 

 Of informatiesystemen (goed) werken? 

 De wijze waarop het proces van informatievoorziening verloopt / is georganiseerd. 

 

Proces 

 Het beoefenen van de informatiestromen tussen de departementale crisiscentra, het 

NCC en de interdepartementale crisisteams.  

 Informatiemanagement: in staat zijn de situatie in kaart te brengen (beeldvorming), 

overzicht te krijgen/houden en organisatiebreed hetzelfde beeld te krijgen van de 

situatie (statusborden). Overdragen van informatie bij overnemen dienst. Archivering en 

loggen van genomen besluiten en activiteiten. 
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 Informatievoorziening: Is de juiste informatie beschikbaar? Wordt de informatie op een 

efficiënte wijze uitgewisseld en gedeeld? Voldoen de informatiesystemen en worden zij 

adequaat ingezet? Is er een adequate communicatie met de beleidsteams (nationaal en 

lokaal/regionaal)? 

 

Evaluatiecriterium # Oefenrapportages 

(% van totaal) 

Gevonden uitwerkingen in 

de oefenrapportages (in #) 

Beeld-, oordeel- en 

besluitvormen. 

13 

(76%) 

70 

 

Voor informatiemanagement zijn grofweg vijf subcategorieën gevonden. Hieronder een 

korte weergave van de uitwerkingen per subcategorie. 

 

Doel beeld-, oordeels- en besluitvorming 

 Het oefenen van besluitvorming in het geval van een crisis, zowel tactisch als 

strategisch.  

 

Criteria 

 Het proces van besluitvorming vindt effectief en snel genoeg plaats. 

 Het is de opgave voor het departementaal beleidsteam om pro-actief te reageren door 

een snelle en brede analyse van de situatie. Op basis hiervan moet rekening worden 

gehouden met verschillende mogelijke scenario’s om negatieve consequenties voor 

Defensie zoveel mogelijk te beperken. 

 Vindt er tijdige besluitvorming plaats? Wordt daarbij gebruik gemaakt van ter zake 

doende informatie en adviezen? Worden de besluiten tijdig en duidelijk terug gemeld 

naar de betrokken niveaus? Is er afstemming tussen lokaal/regionale besluitvorming en 

nationale besluitvorming? Worden de juiste directe en indirecte maatregelen 

afgekondigd en uitgevoerd?  

 Bij besluitvorming is gekeken naar de tijdigheid van besluitvorming, of er gebruik is 

gemaakt van informatie en adviezen, en de terugkoppeling en afkondiging van de 

directe en indirecte maatregelen. 

 

Proces 

 De verleiding is groot aandacht te schenken aan verzamelen en verhelderen van feiten 

(Beeldvorming) en op basis daarvan beslissingen te nemen (Besluiten) maar de analyse 

en duiding (Oordeelsvorming) achterwege te laten. Dat heeft gevolgen: Het blijkt 

moeilijk om interdepartementaal te denken en handelen, en het blijkt moeilijk om de 

aandacht op vooruitdenken/scenario’s te richten. 

 Doordat het team nieuwe informatie die bekend werd dikwijls weer inbracht in het 

overleg, zodat de beeldvorming moeilijk afgerond kon worden. 

 Besluitvorming is gericht op concrete maatregelen om negatieve effecten van een crisis 

te voorkomen en terug te kunnen keren naar een normale situatie. Gelet is op gelet op 

hoe teams omgaan met het nemen van besluiten en hoe besluiten worden vastgelegd, 

ten einde ze te kunnen delen met andere teams en te kunnen monitoren. 

 Enerzijds is het proces van besluitvorming van belang (de BOB-cyclus) zoals die 

binnen een beleidsteam wordt doorlopen, anderzijds ook de kwaliteit van genomen 

besluiten en de wijze waarop dat in samenspel tussen de diverse betrokken teams tot 

stand komt. 

 

Resultaat 

Soms echter wordt ook over de besluitvorming geoordeeld op basis van resultaten: 

 Men slaagt er niet voldoende in direct ‘het stuur’ op het proces te zetten. Bij start 

worden doel (‘scenario-ontwikkeling’) en verwachte bijdrage (‘actieve inbreng’) prima 
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geëxpliciteerd, ook verloopt de beeldvormingsfase in een constructieve sfeer. 

Tegelijkertijd blijven discussies, door onvoldoende inkadering aan het begin, te veel 

gericht op deelbeelden (het aaneenschakelen van incidenten en knelpunten). Het 

resultaat van de beeldvormingsfase is daardoor te weinig integraal. 

 Er lijkt niet echt een expliciet besluit genomen te zijn over evacuatie van het vee, dat 

geeft veel onrust en onzekerheid, bij alle betrokkenen. 

 Besluiten zijn doorgaans matig geformuleerd en onderbouwd. Dit komt de 

terugkoppeling ervan niet ten goede. De uitvoering van besluiten wordt dan ook meestal 

niet gemonitord. 

 

Structuur/organisatie 

 Er is een versimpeling van het systeem nodig: er zijn te veel schakels in het systeem, te 

veel overleg- en adviesstructuren die te weinig integraal en aanvullend op elkaar aan de 

crisisbeheersing bijdragen. Informatie en adviezen leggen een traject af over ten minste 

zes tot zeven schakels voordat de informatie/ adviezen het hoogst verantwoordelijke 

niveau bereikt, waarbij vier van de zes schakels een (integrale) adviserende rol hebben. 

In het beste geval neemt het traject twee tot twee en een half uur in beslag, maar 

doorgaans is meer tijd nodig. Versimpeling kan bijdragen aan de snelheid ‘van het 

systeem’ (minder schakels) en kan bewerkstelligen dat de hoge eisen en verwachtingen 

rond ‘integraliteit’ tot realistische properties worden teruggebracht. 

 Interactie tussen het nationaal niveau, provincie en regionale actoren verliep moeizaam 

omdat de leden van deze gremia weinig zicht hadden op de beoogde effecten die zij 

wilden bereiken en wat dat betekende voor de te nemen besluiten. 

 

Evaluatiecriterium # Oefenrapportages 

(% van totaal) 

Gevonden uitwerkingen in 

de oefenrapportages (in #) 

Kennen van en toepassen 

van plannen,procedures, 

processen en structuren. 

13 

(76%) 

55 

 

Voor het kennen van en toepassen van plannen, procedures, processen en structuren zijn 

grofweg twee subcategorieën gevonden. Hieronder een korte weergave van uitwerkingen 

per subcategorie. 

 

Doel 

 In veel oefeningen is expliciet aan de orde het toepassen van wat vooraf is vastgelegd 

in plannen, procedures, processen en structuren. Daarnaast zijn er andere oefendoelen, 

waarin meer de ervaring van de deelnemer centraal staat of juist het experimenteren 

met nog niet uitgekristalliseerde plannen/procedures/processen/structuren. 

 

Voorbeelden hiervan zijn: 

 Het beoefenen van het interdepartementale besluitvormingsproces. 

 Het beoefenen van de procedure voor de nafase zoals beschreven in het Nationaal 

Handboek Crisisbesluitvorming. 

 Het beoefenen van de afhandeling van de gevolgen van een eventuele calamiteit op 

decentraal niveau met gevolgen voor het centraal niveau. Kernvraag was: beschikt men 

over de juiste kennis (inhoud) en kunde (proces) om de afhandeling van de calamiteit te 

coördineren en de crisis na de calamiteit te beheersen? 

 Om getraind te blijven in het correct toepassen van de procedures wordt een keer per 

jaar een calamiteiten- en ongevallenmanagementoefening gehouden. 
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Criteria 

 De rollen van de overige deelnemers zijn bij aanvang duidelijk; de rolverdeling tussen 

de secretaris en de voorzitter verschuift in de loop van de eerste ronde, waarbij de 

secretaris meer een rol krijgt van technisch voorzitter. 

 Planvorming is niets anders dan inhoudelijke preparatie op incidenten. Als de 

planvorming op orde is, kan een crisisteam (mede) op basis van de beschikbare en op de 

feitelijke situatie geactualiseerde plannen tot afgewogen besluiten komen. 

 Geconstateerd is dat er geen zogenaamde ‘bibliotheek’ beschikbaar is. Daarnaast was 

specifieke planvorming te laat of helemaal niet voorhanden. 

 Er is gewerkt volgens de in de brief genoemde principes van faciliteren, coördineren en 

regisseren. Daarmee waren in de beleving van de staf de grenzen van 

verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken op hoofdlijnen beschreven en duidelijk. 

Het was waarneembaar dat andere gremia, zowel op landelijk als regionaal niveau, 

aanvankelijk een andere perceptie hadden. 

 Daarnaast gaat het om begrip van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 

het eigen team, maar ook van relevante actoren. Deze taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden moeten duidelijk zijn en goed gebruikt worden. 

 Als in zo’n situatie het crisisbeheersingsteam zich niet (precies) aan de beschreven 

processen houdt, maar zich flexibel aanpast aan de omstandigheden dan verdient dat 

een ‘voldoende’, geen ‘onvoldoende’. 

 Het was voor de leden van de responscel duidelijk te merken dat de deelnemers geen 

zicht hadden op het netwerk waarin zij optraden en welke spelers daarin participeerden. 

 Eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn bij iedereen over het algemeen 

goed bekend maar van andere actoren is dat niet altijd het geval. 

 Er leven nog verschillende verwachtingen en van daaruit wordt ook verschillend 

invulling gegeven aan de positie van liaison (denk onder meer aan niveau en 

competentie). 

 

Evaluatiecriterium # Oefenrapportages 

(% van totaal) 

Gevonden uitwerkingen in 

de oefenrapportages (in #) 

Ervaring opdoen c.q. 

bedreven raken. 

13 

(76%) 

20 

 

Alhoewel ervaring opdoen/bedreven raken relatief vaak als oefendoel wordt gedefinieerd, 

is dat veel minder terug te zien in de criteria die gebruikt worden om de oefening te 

evalueren. Blijkbaar impliceert het oefenen dat men voldoet aan het doel en is er minder 

aanleiding er in de evaluatie aandacht aan te schenken. 

 

Voorbeelden van gevonden doelen/criteria zijn: 

 Het kunnen hanteren van een agenda. 

 ICT-vraagstukken herkennen en oplossen. 

 Ervaring opdoen in het werken met externe partijen en werkprocessen. 

 Oefenen in het inrichten van een ruimte voor een persconferentie. 

 De samenwerking was in het begin verkennend van aard. Het was duidelijk 

waarneembaar dat de actoren elkaar nog moesten leren kennen en dat nog duidelijk 

moest worden wat je aan de ander had en hoe de ander op zaken reageert. 

 Oorzaken liggen onder meer in het feit dat enkele leden voor het eerst kennis maken 

met het proces van crisisbesluitvorming. 
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Evaluatiecriterium # Oefenrapportages 

(% van totaal) 

Gevonden uitwerkingen in 

de oefenrapportages (in #) 

Crisis communiceren. 8 

(47%) 

37 

 

Voor crisis communiceren zijn grofweg vijf subcategorieën gevonden. Hieronder een korte 

weergave van de uitwerkingen per subcategorie. 

 

Doel 

 Bij crisiscommunicatie handelt het primair om de communicatie met de media en het 

publiek. 

 Communicatie media en publiek: tijdig en eenduidig, zorg voor vertrouwen bij media 

en publiek. 

 Het proces van communicatie, voorlichting en mediamanagement en het beoefenen van 

de wijze waarop een bijdrage kan worden geleverd aan de crisisbeheersing. 

 

Criteria 

 Geconstateerd wordt dat het gericht communiceren met de bevolking veel tijd heeft 

gekost, hetgeen vanuit ‘public confidence’ een onwenselijke situatie is. 

 Snelle verwerking van de besluiten tot persberichten. 

 Niettemin is er - voor zover waarneembaar geweest -  nauwelijks synchronisatie van het 

nationale mediabesef op lokaal en regionaal niveau. 

 Elk team heeft te maken met communicatie, zowel in de crisismanagementorganisatie 

als naar pers en burgers. In dit onderdeel hebben de observatoren met name gekeken 

naar de externe communicatie, het proces dat gevoerd werd ten dienste van de 

communicatie met de pers en burgers, en mediawatching. Bij mediawatching gaat het er 

om het beeld over de crisis dat in de buitenwereld leeft, naar binnen te halen. Het doel is 

deze informatie uit de media mee te nemen als een extra informatiekanaal en mee te 

wegen in besluiten die genomen moeten worden. Het gaat dus verder dan alleen maar 

journaals kijken en mediaberichten lezen. De observatoren hebben gekeken hoe 

nationale spelers mediawatching als proces hebben toegepast en ingezet bij de 

besluitvorming. Een voorbeeld had kunnen zijn dat departementen al vroegtijdig wisten 

dat zij in bedreigd gebied zaten, omdat de media hier over berichtte. Zij hadden dan 

bottom-up aandacht kunnen vragen voor dit belangrijke punt. 

 Wordt er tijdig en voldoende opgeschaald? Voldoen de communicatiemiddelen en 

worden zij adequaat ingezet? Is er goede afstemming van de voorlichting tussen 

lokaal/regionaal/nationaal en internationaal niveau? Worden er tijdig 

voorlichtingsstrategieën opgesteld en uitgevoerd? Voert de bevolking na afkondiging 

van de maatregel deze maatregel op de juiste wijze uit? 

 De ‘communicatie met media en publiek’ is geëvalueerd aan de hand van de volgende 

procescriteria: 

 De mate waarin de communicatie consistent was tussen alle relevante 

actoren c.q. sleutelfunctionarissen. 

 De mate waarin de communicatie een gestructureerd proces was.  

 De mate waarin de communicatie met media en publiek vertrouwen 

schiep in wat de actoren c.q. sleutelfunctionarissen deden. 

 Voorts worden enkele beslispunten (noodwetgeving en communicatie) relatief snel 

weggezet. Met name op het vlak van communicatie richting publiek en pers heeft de 

overheid een belangrijke verantwoordelijkheid. Het team heeft hierin een coördinerende 

c.q. een regierol te vervullen. Los van het feit dat in de vergadering bleek dat enkele 

ministers al naar buiten waren getreden. 
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Evaluatiecriterium # Oefenrapportages 

(% van totaal) 

Gevonden uitwerkingen in 

de oefenrapportages (in #) 

(Bestuurlijk) afwegen 

eventueel via vooraf 

geëxpliciteerde dilemma’s. 

8 

(47%) 

25 

 

Voor (bestuurlijk) afwegen eventueel via vooraf geëxpliciteerde dilemma’s zijn grofweg 

twee subcategorieën gevonden. Hieronder een korte weergave van de uitwerkingen per 

subcategorie. 

 

Doel 

(Bestuurlijk) afwegen wordt op twee manieren opgevat: enerzijds - en overwegend - als het 

binnen een scenario leren herkennen van de dilemma’s en daarin de juiste beslissingen 

nemen, anderzijds is het meer een competentie en heeft het betrekking op het vermogen te 

kunnen “spelen” met dilemma’s. Niet de inhoud van de beslissing, maar het proces van de 

afweging staat dan centraal. 

Gevonden doelen  zijn: 

 Op inhoud worden individuele functionarissen geoefend op het maken van juiste 

inhoudelijke beslissingen voor het oplossen van een rampscenario. 

 Het doorgronden van politiek bestuurlijke dilemma’s bij een ICT-crisis. 

 Internationale bestuurlijke afstemming:  

 Kennis maken met elkaar.  

 Afspraken over contact en de wijze waarop. 

 “Spelen” met bestuurlijke dilemma’s. 

 

Criteria 

 Het team vindt automatisch een goede balans tussen strategische en operationele 

vraagstukken. Zodra er zich strategische dilemma's voordoen wordt hier tijd voor vrij 

gemaakt om alle meningen en opties in te winnen. Het dilemma wordt goed afgepeld. 

 Tijdens het overleg is vooral besproken waar hulp geboden kon worden en niet wat de 

gevolgen zijn van keuzes. Hierdoor hebben de bestuurlijke dilemma’s onvoldoende 

aandacht gekregen. 

 Bij capaciteitsmanagement gaat het om de inzichten in de evacuatiemiddelen en andere 

capaciteiten die nodig zijn. Toont men inzicht dat sommige middelen schaars goed zijn 

en niet onbeperkt ingezet kunnen worden? Weet men met wie contact op te nemen om 

inzicht te verkrijgen in de (schaarse) middelen? 

 De prioritaire vraagstukken aan de hand van what-if’s vervolgens wegzetten in termen 

van alternatieven, consequenties, overwegingen en wellicht zelfs een afwegingskader, 

lag nog niet in het verschiet. 

 Van belang is dat uiteindelijk een voor eenieder heldere afweging(en) plaatsvindt, al of 

niet op basis van een geëxpliciteerd afwegingskader. 
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Samenvattend overzicht top-5 uitwerkingen evaluatiecriteria 

regionaal 

 

Evaluatiecriterium # Oefenrapportages 

(% van totaal) 

Gevonden uitwerkingen in 

de oefenrapportages (in #) 

Informatie managen. 30 

(55%) 

63 

 

Voor informatiemanagement zijn grofweg vijf subcategorieën gevonden. Hieronder een 

korte weergave van de uitwerkingen per subcategorie. 

 

Doel informatiemanagement 

 Het verkrijgen van  alle voor de bestrijding/beheersing van een incident/crisis relevante 

informatie en die actief beschikbaar stellen. De juiste informatie moet in de juiste vorm 

en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze informatie nodig 

hebben. 

 Informatiemanagement tijdens crisissituaties is een cyclisch proces van het effectief en 

efficiënt organiseren van de informatievoorziening binnen en tussen crisisstaven. Doel 

is dat eenieder binnen de crisisorganisatie kan beschikken over tijdige, actuele en 

gevalideerde informatie om op zijn niveau leiding te kunnen geven, af te stemmen, te 

controleren en bij te sturen. Dit om deze netwerkorganisatie vanuit een gezamenlijk 

beeld gesynchroniseerd en tijdig in staat te stellen de crisis te beheersen. 

 

Randvoorwaarde 

 Informatiemanagement is randvoorwaardelijk voor leiding&coördinatie en daarmee ook 

voor melding&alarmering en op- en afschaling. 

 

Criteria 

 De bijdrage van het totaalbeeld aan de gezamenlijke beeldvorming van het incident. 

 De volledigheid, mate van detaillering en actualiteit van het totaalbeeld. 

 Het binnen de vergadering herhalen en eenduidig formuleren van de genomen besluiten/ 

het gebruiken van een besluitenlijst. 

 Het gebruiken van een plot of ander kaartmateriaal ter verduidelijking van de 

beeldvorming / inzicht in de situatie. 

 Het gebruik door informatiemanager (gebruik filters, schakelen tussen logboek en 

totaalbeeld). 

 Onderscheid maken tussen feiten en aannames. 

 Het bewust noemen van ontbrekende informatie. 

 Het bewust zijn in de communicatielijnen met overige teams/partners. 

 

Proces 

 Samenwerking en informatie-uitwisseling tussen coördinerende lagen. 

 Selecteren, verwerken en dus ook bijhouden en beschikbaar stellen van relevante 

informatie (wat is relevant?, tijdigheid van verwerken/bijhouden?). 

 Status van informatie in LCMS (enkel informatie, acties en besluiten die uitgezet zijn 

via de commandolijn?, wie checkt?). 

 Worden concrete opdrachten in LCMS weggezet of moet een coördinerende laag veelal 

zelf opdrachten uit verslagen LCMS destilleren? 

 Wie selecteert welke informatie relevant is en voor welke laag? (met name ROT – 

GBT/RBT?).  
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Structuur/organisatie 

 Functie van informatiemanager  nog niet overal goed beschreven en ingevuld. 

 Functie van informatiemanager in relatie tot plotter (is in staat het collectieve beeld van 

de vergadering weer te geven in een BOB-matrix) en notulist (onderbouwing van 

genoemde besluiten in notulen ten behoeve van het collectief geheugen en 

verantwoording achteraf). 

 Ontbering van ervaring met het werken met LCMS, ook in relatie tot de coördinerende 

lagen. 

 Technisch beheer van het systeem (voldoende computers, voldoende accounts, 

zichtbaar wie op welk niveau wat doet). 

 

Evaluatiecriterium # Oefenrapportages 

(% van totaal) 

Gevonden uitwerkingen in 

de oefenrapportages (in #) 

Beeld-, oordeel- en 

besluitvormen. 

26 

(47%) 

90 

 

Voor beeld-, oordeel- en besluitvormen zijn grofweg vijf subcategorieën gevonden. 

Hieronder een korte weergave van de uitwerkingen per subcategorie. 

 

Doel beeld-, oordeels- en besluitvorming 

 Doel beeldvorming: het creëren van een gezamenlijk beeld van alle probleemstellingen 

zodat inzichtelijk wordt waarover men een besluit dient te nemen. 

 Doel oordeelsvorming: het inzichtelijk maken van mogelijke oplossingen en de voor- en 

tegenargumenten voor deze opties. 

 Doel besluitvorming: het benoemen van een specifieke en beargumenteerde keuze. 

 

Randvoorwaarde 

 De BOB is voorwaarde voor een effectieve inschatting en afhandeling van een 

incident/crisis. Zicht op elkaars taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn 

hierbij van belang, evenals dat zicht wordt gegeven op de werkwijze in het gehele 

besluitvormingsproces. 

 

Proces - inhoudelijk 

 Het team bespreekt de situatie en vormt gezamenlijk een beeld. Het  team neemt het 

initiatief om een totaalbeeld te vormen van de consequenties waarbij prioriteit zal 

moeten worden gegeven aan consequenties met de hoogste maatschappelijke impact. 

Beeldvormingsystematiek bestaat uit beeld, maatschappelijke effecten (o.a. geografie, 

demografie, mobiliteit, openbare voorzieningen), handelingsstrategie, besluiten 

(handelingsstrategie gebied, communicatiestrategie, bijstand). Gemeenschappelijk beeld 

(wat is er aan de hand en wat is betekenisgeving daarvan). 

 Alle teamleden brengen nieuwe en relevante informatie in. 

 Alle onderwerpen worden thematisch besproken. 

 Het team filtert knelpunten uit het besproken beeld. 

 Het team bedenkt gezamenlijk verschillende oplossingen voor de knelpunten die 

haalbaar en realistisch zijn. Analyseren betekent dat het team aandacht heeft voor het 

systematisch onderzoeken en alloceren van problemen en vragen en relevante 

informatie, achtergronden en structuren ontleedt. 

 Het team houdt rekening met verschil in belangen, meningen of verwachtingen. 

 Beslispunten worden helder geformuleerd. 

 Iedereen wordt betrokken bij de besluitvorming. 

 Er worden duidelijke besluiten genomen. Hier worden acties aan gekoppeld. 

 Besluiten moeten worden gecommuniceerd naar andere betrokken teams. 
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Scenariodenken: meer ontwikkelingsrichtingen van het incident en ontwikkeling in de tijd. 

 Het analyseren van (potentiële) problemen en knelpunten. 

 Het stellen van prioriteiten. 

 Het scheiden van beleidsmatige en operationele zaken. 

 Het bewustzijn van politieke, bestuurlijke en juridische consequenties van besluiten. 

 Het onderbrengen van problemen in processen. 

 Het bewust noemen van benodigde adviseurs in een team. 

 

Oordeelsvorming: 

 Teamleden wegen verschillende alternatieven af. 

 Teamleden benoemen aanwezige knelpunten op basis van gemeenschappelijk beeld. 

 Teamleden identificeren welke knelpunten er zijn voor hun niveau en welke niet. 

 Argumenten voor of tegen een bepaalde actie/besluit worden benoemd. 

 Er wordt benoemd welk van de argumenten het meeste overwicht heeft. 

 De deelnemers benoemen als team knelpunten. 

 De deelnemers benoemen knelpunten op basis van het vastgestelde beeld. 

 Het team beschikt over voldoende inhoudelijke kwaliteit om te komen tot een effectief 

optreden. 

 

Besluitvorming: 

 Het team neemt een besluit dat gezien de situatie een goed besluit is (en dus leidt tot 

positieve ontwikkelingen?). 

 Het team neemt afgewogen besluiten. 

 De besluiten van het team zijn uitlegbaar. 

 De besluiten van het team zijn uitvoerbaar. 

 Het team beschikt over voldoende inhoudelijke kwaliteit om te komen tot een effectief 

optreden. 

 Besluitvorming (het team maakt tijdig een keuze uit alternatieven op basis van een 

analyse en met oog voor de mogelijke consequenties): 

 Op welke manieren worden besluiten genomen? 

 In hoeverre worden besluiten goed beargumenteerd? 

 Wordt met alle belangrijke aspecten rekening gehouden? 

 Hoe zijn de besluiten inhoudelijk? 

 Is het team besluitvaardig? 

 Bewaken van de uitvoering van genomen besluiten. 

 Voldoende vooruit denken in scenario’s bij het nemen van besluiten. 

 SMART formuleren van besluiten. 

 Besluiten (als resultante van het besluitvormingsproces) moeten rekening houden met 

haalbaarheid, tijd/tempofactoren en de volgordelijkheid der dingen. 

 

Proces - procesmatig 

 Markeren overgangen BOB-cyclus (samenvatten essenties per fase en in overleg met 

team bepalen of naar volgende fase kan worden overgegaan). 

 Scherpe afronding van BOB-cyclus: besluiten expliciet benoemen en scherp definiëren.  

Check voor alle leden of besluiten helder, volledig en juist zijn. 

 Strakke manier van richting geven aan het besluitvormingsproces. Voorzitter stuurt 

BOB. Cruciaal voor verloop van besluitvormingsproces is manier waarop voorzitter de 

besluitvorming organiseert. Focus van voorzitter op het oplossen van de crisis. 

Resultaatgerichtheid van de voorzitter. Rol van (technisch) voorzitter draagt bij aan 

structurering vergaderproces. 
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 Ontwikkeling van de competenties van de adviseurs in het team. 

 

 

Teamcompetenties die kans op succesvolle BOB vergroten 

Analyseren (t.b.v. de beeldvorming en oordeelsvorming): teams onderzoeken problemen en 

vragen systematisch, leggen verbanden tussen gegevens en overzien relaties tussen oorzaak 

en gevolg. Dit kan worden beoordeeld aan de hand van de volgende vragen: 

 Wordt onderscheid gemaakt tussen feitelijke gegevens en aannames? 

 Wordt onderscheid gemaakt tussen relevante en irrelevante informatie? 

 Worden verbanden gelegd tussen beschikbare informatie? 

 Wordt bepaald wie de probleemhebber is? 

 Wordt in scenario’s gedacht? 

 

Beslissen (t.b.v. oordeelsvorming en besluitvorming): kiezen teams tijdig op basis van een 

analyse met oog voor de mogelijke consequenties. Dit kan worden beoordeeld aan de hand 

van de volgende vragen: 

 Wordt de BOB-structuur gebruikt? 

 Worden besluiten snel en effectief genomen? 

 Worden politiek-bestuurlijke belangen afgewogen? 

 Wordt het besluit helder geformuleerd? 

 

Coördineren (t.b.v. o.a. de besluitvorming): een team bepaalt vanuit een vastgesteld doel 

welke activiteiten georganiseerd en gepland moeten worden en geeft daarbij de prioriteiten 

aan. Dit kan worden beoordeeld aan de hand van de volgende vragen: 

 Is er een gedeeld beeld van de situatie? 

 Is er overzicht over lopende acties en worden prioriteiten bepaald? 

 Wordt de voortgang van de taken en besluiten gecontroleerd? 

 Worden besluiten op elkaar afgestemd? 

 

Evaluatiecriterium # Oefenrapportages 

(% van totaal) 

Gevonden uitwerkingen in 

de oefenrapportages (in #) 

Kennen van en toepassen 

van plannen, procedures, 

processen en structuren. 

24 

(44%) 

46 

 

Voor het kennen van en toepassen van plannen, procedures, processen en structuren zijn 

eveneens grofweg vijf subcategorieën gevonden. Hieronder een korte weergave van de 

uitwerkingen per subcategorie. 

 

Toepassen plannen 

 Kennis van en toepassen regionaal crisisplan (kennen van de uitgangsprincipes en 

kunnen deze voor de verschillende rampbestrijdingsprocessen toepassen door besluiten 

te nemen en acties uit te voeren). 

 Kennis van en toepassen incidentbestrijdingsplan. 

 Kennis van en toepassen calamiteitenplan. 

 Kennis van en toepassen continuïteitsplannen.  

 Kennis van en toepassen convenanten (bijvoorbeeld calamiteitenzender). 

 

Toepassen procedures 

 Kennis van en toepassen leidraden c.q. werkwijzen. 

 Kennis van en toepassen operationele plannen (bijvoorbeeld stroomuitval). 
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 Valkuil die benoemd wordt: procedures worden gevolgd zonder na te denken over de 

betekenis ervan. Procedures worden doel in plaats van middel om iets te bereiken 

(teams dienen voldoende beleving te hebben bij afspraken en procedures als middel). 

 Valkuil: basisafspraken worden toegepast zonder dat medewerkers zich voldoende 

bewust zijn waarom die basisafspraken er zijn. 

 

Toepassen processen 

 Kennis van en toepassen van rampbestrijdingsprocessen (politie, GHOR, brandweer, 

gemeente, overige partners). Het geven van uitvoering aan een opgestart proces. 

 Processen melding&alarmering, op- en afschaling, organisatie (leiding&coördinatie), 

informatiemanagement. Het toetsingskader geeft aan in welke mate de crisisorganisatie 

beleidsmatig voldoet aan het Besluit Veiligheidsregio’s en in hoeverre het 

daadwerkelijk optreden aansluit bij de praktijk. 

 

Systeem 

 Oefenen van de hoofdstructuur van crisisbeheersing. 

 In hoeverre kan de calamiteitenorganisatie van een partner (bijvoorbeeld waterschap, 

waterbedrijf, penitentiaire inrichting) functioneren binnen de hoofdstructuur van de 

crisisorganisatie van een veiligheidsregio. 

 Verbeteren van inzicht in de rampbestrijdingsorganisatie. 

 

Individu/team 

 Kennis eigen proces en andermans proces. 

 Het bekend zijn met de taken en verantwoordelijkheden van het eigen crisisteam. 

 Teams werken volgens bestaande werkafspraken, hanteren agenda, werken met de klok, 

elkaar informeren. 

 Ervaren taak en rol van een team binnen de gehele crisisbeheersingsorganisatie. 

 Kennismaking met inhoudelijke onderwerpen (bijvoorbeeld terrorisme, 

luchtvaartongeval, tunnel) en afgeleid daarvan ervaren welke partijen met betrekking tot 

het specifiek inhoudelijk onderwerp een rol spelen, welke belangen en bevoegdheden 

daarbij een rol spelen zowel op lokaal, regionaal als nationaal niveau. 

 Acteren op het juiste niveau (strategisch, tactisch, operationeel). 

 Toepassen en beoefenen van vernieuwde samenstellingen (bijvoorbeeld in een GBT als 

gevolg van de geregionaliseerde gemeentelijke processen). 

 Deelnemers verbeteren de kennis van de crisisbeheersing en rampenbestrijding en in het 

bijzonder hun rol en functie binnen het team. 

 Kennen eigen rampbestrijdingsprocessen en kunnen deze toepassen in de uitoefening 

van hun rol; dit blijkt uit de bijdrage in het bespreken van de (bestuurlijke) dilemma’s in 

een team. 

 

Evaluatiecriterium # Oefenrapportages 

(% van totaal) 

Gevonden uitwerkingen in 

de oefenrapportages (in #) 

Crisis communiceren. 22 

(40%) 

46 

 

Voor crisis communiceren zijn opnieuw grofweg vijf subcategorieën gevonden. Hieronder 

een korte weergave van de uitwerkingen per subcategorie. 

 

Doel crisiscommunicatie (gevonden definities) 

 Doel van crisiscommunicatie is het duiden van de crisis, dat wil zeggen het betekenis 

geven aan de crisis en richting geven c.q. handelingsperspectieven bieden aan burgers, 

bedrijven en instellingen.  Daarnaast heeft crisiscommunicatie als doel het informeren 

van burgers, bedrijven en instellingen. 
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 Communicatie met de media en publiek is tijdig, eenduidig en zorgt voor vertrouwen bij 

de media en publiek in de acties die door de betreffende actoren zijn opgenomen om de 

crisis te beheersen. Daarnaast stelt de communicatie burgers in staat om effectief 

invulling te geven aan (zelf) redzaamheid. 

 Crisiscommunicatie heeft als doel informatieverstrekking, schadebeperking 

(handelingsadviezen) en betekenisgeving. 

 

 

Randvoorwaarde 

 Het succes van de communicatieoperatie is mede afhankelijk van actuele informatie uit 

alle teams en alle processen. Daarbij gaat het om feitelijke informatie, procesinformatie, 

handelingsperspectieven, maatregelen, besluiten en te verwachten ontwikkelingen. De 

input stelt ‘communicatie’ in staat om snel te reageren op de informatiebehoefte in de 

samenleving en collectieve onrust te voorkomen/beperken. 

 Zorg dat op alle niveau’s de informatieoverdracht aan het communicatieteam is 

geborgd. 

 

Criteria 

 De aansluiting van het proces voorlichting door het strategisch niveau. 

 Het maken van persberichten (tweede ring) op het strategisch niveau qua tijd. 

 Het maken van persberichten (tweede) ring op het strategisch niveau qua inhoud. 

 De informatie-uitwisseling tussen het strategisch niveau, het tactisch niveau en  het 

operationeel niveau (actiecentrum voorlichting). 

 Het bewust formuleren van de consequenties van een besluit voor het proces 

voorlichting. 

 De persverklaring qua inhoud en tijdigheid. 

 De persconferentie qua voorbereiding en uitvoering. 

 Het team benoemt een heldere communicatiestrategie en houdt hieraan vast. 

 De communicatie zorgt voor vertrouwen bij media en publiek. 

 Het team houdt in de communicatie rekening met netwerkpartners. 

 Het team borgt een consequente lijn in voorlichting en perswoordvoering. 

 Aandachtspunten daarbij: 

 Betrekken van media-analyses bij de voorbereiding van persberichten en 

persconferenties. 

 Afstemming lokaal-regionaal-nationaal over mandaat en verdeling van 

taken bij het te woord staan van de media. 

 Het betrekken van relevante (private) externe partijen bij de 

overheidsvoorlichting. 

 Het geven van de juiste informatie op het juiste moment. 

 Het tegengaan van tegenstrijdige en tegengestelde berichtgeving. 

 Met voldoende snelheid aandragen van informatie voor de media en de 

bevolking. 

 

Het team ontwikkelt een communicatiestrategie waarbij wordt ingegaan op 

handelingsperspectief, inhoudelijke informatie en duiding. Hiertoe zijn de volgende vragen 

opgesteld: 

 Is sprake van een communicatiestrategie? 

 Wordt deze strategie afgestemd met (externe) partners? 

 Waar ligt de nadruk: informatievoorziening, handelingsperspectief, duiding? 

 Is deze strategie uniform tot stand gekomen? 

 Is het team zich bewust van de duiding? 

 Perceptie buitenwereld/binnen het team? 
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Proces 

 Het team stemt de communicatie af met derden en bepaalt wie er communiceert. 

 Het team geeft aan op welke manier gecommuniceerd moet worden qua 

inhoud/toonzetting (bijvoorbeeld open, eerlijk, alleen feiten). 

 Het team geeft de lijn aan die gehanteerd moet worden qua proces (bijvoorbeeld eerst 

statement door bestuurder, dan 1 keer per uur persconferentie). 

 Het team bereidt in grote lijnen de inhoud van de persconferentie voor. 

 Het aansturen van het proces crisiscommunicatie. 

 Afstemming tussen de communicatieadviseurs op de verschillende niveaus, zodanig dat 

er afstemming is met betrekking tot de boodschap. 

 Afstemming tussen de bestuurder (die steeds vaker gebruik maakt van sociale media) en 

de communicatieniveaus in een crisissituatie). 

 Afstemming over crisiscommunicatie met externe partners (bijvoorbeeld 

waterschappen, waterbedrijf). 

 Afstemming inhoud crisiscommunicatie over de verschillende lagen (strategisch niveau 

bepaalt communicatiestrategie/ burgemeester in GBT c.q. voorzitter  VR in RBT is 

functionaris die pers en bevolking inlicht over de stand van zaken/ lokale burgemeester 

in een GRIP 4 situatie kan burgervaderrol vervullen. 

 Beoefenen van crisiscommunicatie in brede zin (het proces op strategisch niveau, de 

aansluiting tussen de verschillende niveaus, het inhoudelijk proces in het team 

communicatie). 

 Communicatie is consistent tussen betrokkenen, communicatie is een gestructureerd 

proces, communicatie met media en publiek schept vertrouwen. 

 Het team is in staat om de BOB te vertalen naar een heldere 

communicatiestrategie/boodschap. 

 Het team beschikt over een omgevingsanalyse. 

 Het team is in staat om een communicatiestrategie vast te stellen op basis van 

voorstellen uit het actiecentrum. 

 Het team formuleert een kernboodschap en communiceert deze met anderen. 

 De bestuurder geeft na afloop een persconferentie. 

 

Structuur/organisatie 

 De inrichting van het proces voorlichting (is veelal onduidelijk), zodanig dat eenieder 

een totaaloverzicht heeft wie wat waarom doet. 

 Waar liggen grenzen van het taakgebied van het ROT, waar die van voorlichting 

(momenteel is onduidelijk wie welk besluit kan nemen over de inhoud van 

communicatie). 

 (Bestuurlijk) mandaat van een multidisciplinair communicatieteam en daarnaast 

voldoende middelen om zelfstandig zo snel mogelijk informatie naar de buitenwereld te 

brengen, met als doel informatieverstrekking, schadebeperking (handelingsadviezen) en 

betekenisgeving. Handelingsadviezen moeten met inbreng van deskundigen (in het 

ROT) worden benoemd; handelingsadviezen zijn in de beginfase van belang 

(collectieve onrust voorkomen, aangeven wat men zelf kan c.q. moet doen). 

 Bij de inrichting en opzet van het team bevolkingszorg, onderdeel crisiscommunicatie 

aandacht schenken aan de mandatering (welke informatie mag gecommuniceerd 

worden) en de wijze van uitvoering. 

 Oefen het gebruik van sociale media, zowel om informatie te geven als ook om 

informatie te verkrijgen. 
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Evaluatiecriterium # Oefenrapportages 

(% van totaal) 

Gevonden uitwerkingen in 

de oefenrapportages (in #) 

Teamfunctioneren. 21 

(38%) 

77 

 

Voor teamfunctioneren zijn grofweg drie subcategorieën gevonden. Hieronder een korte 

weergave van de uitwerkingen per subcategorie. 

 

Teamcompententies. 

Competentie beslissen: 

 De voorzitter leidt het besluitvormingsproces, besluit wat te doen en formuleert een 

helder besluit c.q. voorstel voor een besluit. 

 

Competentie analyseren: 

 De verschillende functionarissen ontleden relevante informatie, leggen verbanden 

tussen gegevens en overzien oorzaak en gevolg. 

 

Ook wordt genoemd analyseren en scenariodenken (gedefinieerd als het benoemen en naar 

maatregelen uitwerken van mogelijke veranderingen in de situatie van het incident): 

 Het team analyseert beschikbare informatie systematisch. 

 Het team stelt prioriteiten. 

 Het team denkt vooruit (o.a. nazorg, schadeclaims, verantwoording). 

 Het team schat gevolgen van incident in. 

 

Competentie oplossingsgericht handelen ook wel vooruitdenken genoemd.  

 

Competentie leiderschap – waarneembaar aan de hand van de volgende gedragingen: 

 De voorzitter formuleert een helder doel voor het team. 

 De voorzitter inspireert, motiveert en stimuleert de teamleden. 

 De voorzitter bewaakt de processen. 

 De voorzitter neemt verantwoordelijkheid voor de resultaten. 

 

Competentie samenwerken – waarneembaar aan de hand van de volgende gedragingen: 

 Het benutten van kennis en ervaring van aanwezigen. 

 Het werken aan het behalen van een gemeenschappelijk doel. 

 Het bieden en vragen van hulp en advies. 

 Het vertrouwen op de professionaliteit van anderen. 

 Het betrekken van teamleden bij besluiten. 

 

Ook wordt genoemd: onder samenwerken wordt verstaan dat de deelnemende teams zich 

actief inzetten voor een gezamenlijk resultaat en een gemeenschappelijk belang. De 

effectiviteit van de samenwerking wordt beoordeeld aan de hand van de volgende vragen: 

 Wordt de kennis en ervaring van alle disciplines benut? 

 Wordt actief vanuit verschillende belangen gewerkt aan het behalen van het 

gemeenschappelijk  doel? 

 Wordt onafhankelijk advies en hulp gevraagd en geboden? 

 Vertrouwt men op de professionaliteit van anderen en blijven verantwoordelijkheden 

liggen waar zij horen? 

 Worden andere netwerkpartners betrokken bij besluiten en acties? 

 

Competentie communicatie – waarneembaar aan de hand van de volgende gedragingen: 

 Het delen van relevante informatie in het team. 
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 Het besteden van aandacht aan verbale en non-verbale signalen. 

 Het luisteren en doorvragen. 

 Het geven van ruimte aan de gesprekspartners. 

 Het kort en bondig formuleren. 

 Het controleren of de boodschap is overgekomen zoals bedoeld. 

 Besluiten worden teruggekoppeld naar andere betrokkenen. 

 

Ook wordt genoemd: onder communiceren wordt verstaan dat de deelnemende teams 

effectief communiceren met elkaar, de pers en het publiek. De effectiviteit van de 

communicatie wordt beoordeeld aan de hand van de volgende vragen: 

 Wordt relevante informatie met belanghebbenden gedeeld? 

 Wordt er gecontroleerd of de boodschap als bedoeld is overgekomen? 

 Wordt er kort, bondig en to-the-point geformuleerd? 

 Worden pers en publiek tijdig en voldoende geïnformeerd? 

 Zijn de boodschappen voor pers en publiek helder en eenduidig? 

 

Competentie bestuurlijk afwegen. 

 

(Vergader)proces en –procedures 

 De voorzitter start het groepsproces (kennismaking team). 

 De voorzitter bepaalt vooraf het doel van de vergadering. 

 De voorzitter maakt afspraken over de werkwijze binnen het team (vergaderagenda, -

klok, bereikbaarheid). Dit wordt afgestemd met de andere teams. 

 De voorzitter maakt afspraken over rolverdeling binnen team (bijvoorbeeld: 

werkprocessen worden bewaakt door procesbewaker, notulist houdt acties en besluiten 

bij in notulen). 

 Aandacht voor fysieke opstelling (voorzitter bepalend daarin). 

 Expliciteer aanwezigheid in een team op basis van inhoud en belang (en schaal af indien 

nodig). 

 Besluitenregistratie. Markeer, registreer en communiceer genomen besluiten expliciet. 

Dit vergt niet alleen discipline van de ondersteuner, maar bovenal van de voorzitter. 

 Vergaderdiscipline (afspraken over telefoongebruik, toepassen vergaderklok). 

 Het team kan strategische uitgangspunten bepalen, formuleren en (her)prioriteren. 

 

Aan de hand van BOB: 

 Het team bespreekt de situatie en vormt gezamenlijk een beeld. 

 Alle teamleden brengen nieuwe en relevante informatie in. 

 Alle onderwerpen worden thematisch besproken. 

 Het team filtert knelpunten uit het besproken beeld. 

 Het team bedenkt gezamenlijk verschillende oplossingen voor de knelpunten die 

haalbaar en realistisch zijn. 

 Het team houdt rekening met verschil in belangen, mening of verwachtingen. 

 Beslispunten worden helder geformuleerd. 

 Iedereen wordt betrokken bij besluitvorming. 

 Er worden duidelijke besluiten genomen. Hier worden acties aan gekoppeld. 

 

Aan de hand van succesfactoren teamfunctioneren: 

 De manier waarop bestuurlijke actoren met elkaar omgaan, de manier waarop zij elkaar 

wederzijds respecteren in de uitoefening van hun (coördinerende) taken en de wijze 

waarop zij zelfbewust  zijn in de rolinvulling. Dit vertaalt zich in kenmerken die het 

functioneren typeren: 
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 Helderheid over rol(verwachting) van het team alsmede de rol(verwachting) van de 

individuele leden. 

 Ontwikkeling van een eigen (strategische) visie op de voorliggende crisissituatie. 

 Wisselwerking voorzitter – adviseurs: Adviseurs pakken rol en ondersteunen voorzitter 

op actieve en constructieve wijze (actieve deelname). Adviseurs voelen zich vrij om 

hun inbreng in het overleg te leveren (ruimte voor advies).Belangrijke rol speelt daarbij 

de wijze waarop de voorzitter het overleg leidt. 

 (Functionele) countervailing power in een team door de verschillende leden. 

 Assertiviteit versus groepsdenken. 

 

Structuur/organisatie 

 Deelnemers inzicht/duidelijkheid geven over startmoment van een GRIP 4 en de opstart 

van de laag RBT. 

 Deelnemers hebben inzicht in eigen taken en verantwoordelijkheden en die van de 

andere teams. 

 Deelnemers hebben inzicht in rol, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij 

een GRIP 4. 

 

Evaluatiecriterium # Oefenrapportages 

(% van totaal) 

Gevonden uitwerkingen in 

de oefenrapportages (in #) 

Samenwerken. 21 

(38%) 

22 

 

Voor samenwerken zijn grofweg twee subcategorieën gevonden. Hieronder een korte 

weergave van de uitwerkingen per subcategorie. 

 

Definitie van samenwerking 

Onder  samenwerking wordt verstaan dat het team zich gezamenlijk inzet voor een 

gemeenschappelijk resultaat. 

Criteria: 

 Wordt het gemeenschappelijk doel nagestreefd? 

 Ondersteunen de teamleden elkaar? 

 Stellen zij elkaar vragen en bieden zij hulp? 

 Wordt voldoende ruimte gegeven voor het gezamenlijk inschatten van de ontwikkeling 

van een incident? 

 Is er een op elkaar aansluitende uitvoering van taken bij meerdere teams? 

 

Verschillende vormen van samenwerking:  

Samenwerking binnen een team: 

 Actieve participatie van leden. 

 Ruimte krijgen om inbreng te leveren. 

 Leden stellen elkaar vragen over elkaars taakgebied. 

 Voorzitter bewaakt voortgang discussies/besluitvorming. 

 Betrekken van andere partners. 

 Kennis van eigen en andermans processen. Voor multidisicplinaire afstemming is het 

noodzakelijk dat de functionarissen kunnen kijken naar het incident als geheel: 

inschatten wat situatie betekent voor eigen organisatie, maar ook voor anderen. 

Processen vormen kapstok waaraan alle activiteiten van een organisatie zijn 

opgehangen. 

 Binnen tactisch niveau: het werken met stafsecties. 
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Samenwerking tussen de verschillende (coördinerende) lagen in de hoofdstructuur: 

 Creëren van uniformiteit tussen alle betrokken teams. 

 Afstemmen van het handelen gericht op de rollen, taken en bevoegdheden van 

betrokken partijen. 

 Kennis van eigen en andermans rol, taak. 

 Multidisciplinair samenwerken aan bestrijding en begrip en inzicht krijgen voor elkaars 

belangen. 

 Strategieën op elkaar afstemmen (bijvoorbeeld in een GRIP 4 situatie tussen gemeenten, 

crisiscommunicatiestrategieën, verticaal tussen verschillende bestuurslagen). 

 

Samenwerking van een team met een partner: 

 Afstemmen van het handelen gericht op de rollen, taken en bevoegdheden van 

betrokken partijen. 

 Creëren van inzicht in de werking van elkaars crisisorganisatie. 
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Bijlage VI Functies van oefeningen 

 

Een analyse van de oefenrapportages op contextkenmerken laat zien dat het met name de 

functie van de oefening is die mede de inhoud van de oefenrapportage vormgeeft. In de 

onderstaande tabellen is voor de geselecteerde oefenrapportages van het nationale 

respectievelijk het regionale/lokale niveau uitgewerkt welke functie de belangrijkste functie 

is en wat in kernwoorden de inhoud is van de oefenrapportage. 

 

Nationaal 

Nr Ont- 

vangen 

Selectie Functie # Kernwoorden die in de oefenrapportage worden aangegeven 

a 25 9 Testen 

 

 

 

 

4 Functioneren systeem via kritische processen 

(informatiemanagement, besluitvorming&sturing, communicatie). 

Functioneren systeem: doorgronden dilemma’s en beoefenen 

plannen, procedures en kritische processen (melden&alarmeren, 

opschalen, besluitvormen, informatie managen). 

Functioneren systeem: kritische processen. 

Functioneren systeem: procedures en processen. 

Ontwikkelen 

 

2 Functioneren systeem d.m.v. processen besluitvorming, 

informatievoorziening, netwerkmanagement en het beoefenen van 

bijstand. 

Functioneren systeem: processen crisisbesluitvorming, 

informatiemanagement, communicatie&woordvoering en daarnaast 

het beklijven van kennis van planvorming. 

Oriënteren 3 Functioneren systeem: inrichting, bewustwording, bestaande kennis 

versterken. 

Functioneren systeem: samenwerking, uitproberen organisatievorm. 

Functioneren systeem en team: uitproberen. 

b 2 1 Oriënteren 1 Functioneren systeem en team: uitproberen. 

c 4 3 Testen 3 Functioneren  systeem via beoefenen afhandelen incident (kritische 

processen) en vaststellen of teams over voldoende kennis en kunde 

beschikken. 

d 4 2 Ontwikkelen 1 Functioneren systeem via beoefenen interdepartementaal 

informatiemanagement en besluitvorming (via beeld- en 

oordeelsvorming), bewustwording , bewustwording kwetsbaarheden 

ICT. 

Oriënteren 1 Verkennen op gebied van taak- en gebiedsafbakening, 

samenwerking en informatiedeling. 

e 2 1 Testen 1 Vaststellen of systeem schokbestendig is. 

f 1 - - 

g 3 1 Ontwikkelen 1 Functioneren systeem en team op gebied van informatie-

uitwisseling, bestuurlijke afstemming, afstemming tussen algemene 

en functionele kolom, leiderschaps- en teamvaardigheden. 

 41 17 

 

Testen 

Ontwikkelen 

Oriënteren 

8 (47%) 

4 (24%) 

5 (29%) 
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Regionaal/lokaal 

Nr Ont-

vangen 

Selectie Functie # Kernwoorden die in de oefenrapportage worden 

aangegeven 

A 15 3 Ontwikkelen systeem 1 Ervaring opdoen met rampbestrijdingsplan (RBP), 

samenwerken met externe partner, kritische processen: 

melden& alarmeren (in samenwerking met meldkamer), 

informatie-uitwisseling, besluitvorming (via beeld-, 

oordeels- en besluitvorming). 

Oriënteren 2 Wet Veiligheidsregio’s (WVR) en rol voorzitter 

veiligheidsregio 

WVR, rol voorzitter RBT en rol Openbaar Ministerie 

(OM) in relatie tot WVR. 

B 8 3 Ontwikkelen systeem 2 Coördineren, afstemming en informatie-uitwisselen. 

Bestuurlijke afstemming en besluitvorming (reikwijdte 

bestuurlijke coördinatie, werkwijze) 

Oriënteren 1 Bestuurlijke coördinatie en rol voorzitter VR, 

samenwerking VR met externe partner bij een evenement. 

C 10 2 Testen 1 Functioneren van de hoofdstructuur in de verschillende 

fasen van een ramp, waarbij uitgegaan wordt van de 

voorwaardenscheppende processen melden&alarmeren, 

opschalen, informatiemanagement, leiding&coördinatie. 

Ontwikkelen team 1 Samenwerken binnen het team, informatie-uitwisseling en 

communicatie binnen team, kennis en ervaring opdoen van 

het werken in een beleidsteam. 

D 3 1 Testen 1 Kritische processen melden&alarmeren, 

leiding&coördinatie, informatiemanagement. Daarnaast de 

gemeentelijke processen (opvang&verzorging, CRIB, 

voorlichting). 

E 2 1 Ontwikkelen team 1 WVR en dan het opstarten van een GRIP 4, inzicht in de 

taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 

voorzitter VR, inzicht in de verandering in deze 

bevoegdheden. 

F 5 2 Ontwikkelen systeem 2 Coördineren en informatie-uitwisseling tussen 

samenwerkingspartners in de algemene en functionele 

kolom. 

Coördineren en informatie-management. 

G 17 4 Ontwikkelen systeem 2 Basisvereisten: leiding&coördinatie (waaronder 

voorlichting, scenario-denken, inhoudelijke maatregelen), 

informatiemanagement. 

Basisvereisten: leiding&coördinatie (waaronder 

voorlichting, scenario-denken), informatiemanagen en 

aansturing gemeentelijke processen. 

Oriënteren 2 Veranderde bevoegdheden als gevolg van WVR, 

informatie-overdracht via de netcentrische werkwijze, 

werkwijze bij voorlichting. 

WVR en aansturing van voorlichting, scenario-denken. 

H 19 2 Testen 1 Testen of je er als organisatie klaar voor bent op 

onderdelen informatiemanagement, crisiscommunicatie, 

bestuurlijke afstemming en aansluiting bij gemeenten. 

Daarnaast op gedragscomponenten samenwerken, elkaar 

kennen en inzicht hebben in elkaars toegevoegde waarde, 

informatiestromen. 

Ontwikkelen team 1 Opstarten van een GRIP 4 situatie, besluitvorming (via 

beeld- en oordeelsvorming). De competenties analyseren 

en scenario-denken. 

I 21 4 Ontwikkelen team 2 Inzicht in het teamproces (verloop vergadering, onderlinge 

communicatie) en de taak van het team (beeld-, oordeels- 

en besluitvorming en de te hanteren 

communicatiestrategie). 

Alarmering en opkomst van een team om vervolgens in te 

zoomen op rol en taken team en de wisselwerking tussen 

voorzitter en team. 

Oriënteren 2 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden  en 

werkwijze RBT tijdens incident (samenwerking algemene 

keten versus functionele keten, informatievoorziening van 

operationeel leider aan RBT) en tijdens nafase 

(aansprakelijkheid). 

WVR en de implicaties voor de RBT-setting, juridische 

aspecten bij een crisistype. 

J 109 4 Testen 1 Opkomst, kennis en praktijktest. Praktijktest rondom de 

voorwaardenscheppende processne. 

Ontwikkelen team 1 Beslissen, communiceren, samenwerken en informatie-

deling. 

Oriënteren 2 Kennismaking en samenwerking met crisispartner OM. 
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WVR, samenwerking met crisispartner OM. 

K 29 2 Ontwikkelen team 2 Beeld-, oordeels- en besluitvorming, 

informatiemanagement, samenwerken en scenario-denken. 

Besluitvorming, sturing en afstemming, informatiedeling. 

L 23 5 Testen 1 Functioneren van de hoofdstructuur. 

Ontwikkelen systeem 1 Informatie-uitwisseling tussen teams om te komen tot 

beeld-, oordeels- en besluitvorming. 

Ontwikkelen team 3 Kennen van elkaar en elkaars rol, bestuurlijk afwegen en 

de voorbereiding daarop (scenario-denken, beeld-, 

oordeels- en besluitvorming). 

Bespreken van dilemma’s binnen team. 

M 6 1 Ontwikkelen team 1 Ervaring en kennis opdoen met  (individuele) taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden, communicatie 

en samenwerking. 

N 3 2 Ontwikkelen systeem  1 Basisvereisten (besluitvorming, informatiemanagement, 

communicatie met pers en publiek). 

Ontwikkelen team 1 Besluitvaardigheid, samenwerking, afstemming en 

informatie-uitwisseling. 

O 7 1 Ontwikkelen team 1 Teamcompetenties (opstart groepsproces, gedisciplineerd 

vergaderen, beeld-, oordeels- en besluitvorming) en 

competenties gericht op functionaris (beslissen onder 

tijdsdruk). 

P 30 3 Ontwikkelen systeem 1 Informatiemanagement, beeld-, oordeels- en 

besluitvorming, crisiscommunicatie en samenwerking op 

GRIP 4 niveau. 

Ontwikkelen team 1 Teamcompetenties en toepassing van een 

rampbestrijdingsplan (informatiedeling, besluitvorming, 

communicatie). 

Oriënteren 1 Een crisistype wordt verkend op afstemmen en 

samenwerken, het nemen van maatregelen, 

informatiedeling. 

Q 2 1 Ontwikkelen team 1 Samenwerking in team, besluitvorming op basis van beeld- 

en oordeelsvorming, communicatie. 

R 10 1 Ontwikkelen systeem 1 Structuur, kritische processen en randvoorwaarden o.a. 

ICT). 

S 5 2 Ontwikkelen team 2 Teamcompetenties (scenario-denken, het op hoofdlijnen 

blijven, beslissen). 

Rolinvulling voorzitter en team, vergaderproces. 

T 2 1 Oriënteren 1 Afstemming, samenwerking en informatie-uitwisseling 

met bedrijf. 

U 15 2 Ontwikkelen team 2 Kennis teamrol/individuele rol en bijbehorende taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden, meerwaarde bij 

een dynamisch incident verkennen. 

Beeld-, oordeels- en besluitvorming en het concreet 

formuleren van persstatements. 

V 12 4 Testen 1 Kritische crisisbeheersingsprocessen: 

informatiemanagement, besluitvorming&sturing, 

communicatie met media en publiek, inhoudelijke 

kwaliteit van optreden. 

Ontwikkelen team 2 Samenwerking, inzicht in informatiemanagement, 

besluitvorming en communicatie. 

Teamcompetenties:aandacht voor te nemen maatregelen, 

samenwerken en informatie uitwisselen, beslissen (met 

name voor voorzitter). 

Oriënteren 1 Kennismaken en samenwerken met OM, kennis nemen 

van competenties. 

W 24 4 Testen 2 Basisvereisten: alarmeren, opschalen, organisatie 

(leiding&coördinatie), informatiemanagement. 

Melden&alarmeren, opschalen, informatiemanagement, 

leiding&coördinatie. 

Ontwikkelen systeem 1 Het uitwisselen van verwachting omtrent bestuurlijke 

afstemming, bestuurlijke advisering, 

informatiemanagement (via netcentrisch werken). 

Ontwikkelen team 1 Functioneren van  team op gebied van samenwerking, 

leiding&coördinatie, informatie-uitwisseling. 

 377 55 

 

Testen 8  (14%) 

Ontwikkelen systeem 

Ontwikkelen team 

Oriënteren 

12 (22%) 

23 (42%) 

12 (22%) 

 

  



 

72 

 

Bijlage VII De eerder ontwikkelde 

evaluatiesystematiek 

 

Een eerdere voorstudie van Radboud Universiteit/ITS en IVA heeft geresulteerd in een 

voorzet van een evaluatiesystematiek. De rapportage naar aanleiding daarvan (exclusief 

bijlagen) is opgenomen in deze bijlage. 
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Bijlage IX Afkortingen 

 

BOB Beeld-, oordeels- en besluitvorming 

CoPI Commando Plaats Incident 

CRIB Centraal Registratie en Informatie Bureau 

DCC Departementaal Coördinatie Centrum 

GBT Gemeentelijk Beleidsteam 

GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 

GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure 

HRO High Reliability Organizations 

ICCb Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing 

ICT Informatie- en Communicatietechnologie 

IOOV Inspectie Openbare Orde en Veiligheid 

(nu Inspectie Veiligheid en Justitie) 

IVen J Inspectie Veiligheid en Justitie 

JEMM Joint Exercise Management Module 

LBCB Landelijk Beraad Crisisbeheersing 

LCMS Landelijk Crisismanagement Systeem 

LOCC Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum 

LOS Landelijk Operationele Staf 

MCCb Ministeriële Commissie Crisisbeheersing 

NCC Nationaal Coördinatie Centrum 

OM Openbaar Ministerie 

PCDA Plan-Do-Check-Act 

PI Penitentiaire Inrichting 

RBP Rampbestrijdingsplan 

RBT Regionaal Beleidsteam 

ROT Regionaal Operationeel Team 

SMART Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch, Tijdgebonden 

TBZ Team Bevolkingszorg 

VR Veiligheidsregio 

WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

WVR Wet Veiligheidsregio’s 
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Bijlage X Het raamwerk in een oogopslag 

 

Op de volgende bladzijden zijn de belangrijkste onderdelen uit het raamwerk in een 

overzicht bij elkaar gebracht, eerst voor de regionale crisisstructuur en vervolgens voor de 

rijkscrisisstructuur. 
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