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Intersectorale	afhankelijkheden:		
buitenlandse	methoden	en	mogelijke	

toepasbaarheid	in	Nederland	

 
Sommige delen van de infrastructuur zijn zo belangrijk voor een land dat uitval of verstoring van 
infrastructuur kan leiden tot ernstige gevolgen. De bescherming van deze nationale vitale 
infrastructuur vormt een belangrijk onderdeel binnen het beleidsdossier Nationale Veiligheid van de 
overheid. Het mogelijke risico van domino-effecten ten gevolge van intersectorale afhankelijkheden 
vormt hierbij een belangrijk aandachtspunt.  
Dit onderzoek inventariseert welke methoden in een viertal geselecteerde landen (Zweden, het 
Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Australië) worden gebruikt om deze intersectorale 
afhankelijkheden in kaart te brengen en hoe deze kennis wordt toegepast. Elk van de vier 
onderzochte landen neemt analyses van de vitale afhankelijkheden mee in hun nationale en 
regionale risicoanalyses, in het bepalen van weerbaarheid verhogende maatregelen, en in het 
voorbereiden op en uitvoeren van hun crisisbeheersing. Ze zoeken daarbij naar ondersteunende 
methoden en modellen, en naar manieren om de bijbehorende gegevens en resultaten met de 
relevante belanghebbenden vertrouwd en veilig te kunnen delen. 
Uit het onderzoek komen de volgende elementen naar voren die een mogelijke aanvulling kunnen 
vormen op de Nederlandse aanpak: 
• Een methode voor het analyseren en vastleggen van afhankelijkheden (Zweden); 
• Het door de overheid faciliteren van cross-sectorale analyses voor en door de vitale sectoren 

om de weerbaarheid te verhogen (Australië);  
• Een nauwe samenwerking tussen hulpdiensten en vitale infrastructuur operators op alle lagen 

binnen de crisismanagementstructuur (Verenigd Koninkrijk);  
• De ondersteuning van crisisbeheersing door grootschalige modellen- en dataverzamelingen 

(Verenigde Staten). 
 

Achtergrond	

Het goed functioneren van de vitale producten en diensten is van groot belang voor de 
samenleving. Vitale producten en diensten zijn die diensten of producten die bij uitval tot ernstige 
schade kunnen leiden. Grootschalige uitval of langdurige verstoring van bijvoorbeeld onze 
energievoorzieningen, waterkeringen, transport, rechtsorde en informatie- en telecommunicatie -
infrastructuren kan ernstige maatschappelijke gevolgen hebben. Een complicerende factor is de 
soms sterke mate van onderlinge afhankelijkheid. Hierdoor bestaat het risico dat deze 
afhankelijkheden leiden tot zogeheten domino-effecten, waarin een verstoring in de voortbrenging 
van één vitaal product of dienst leidt tot grote verstoringen of zelfs gehele uitval in de levering van 
een of meer andere vitale producten of diensten.  
Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) heeft een coördinerende verantwoordelijkheid voor 
de bescherming van de vitale infrastructuur, zowel nationaal als in EU-verband. Het Ministerie van 
VenJ zoekt daarom naar inzicht in de vitale sectoren, hun inter- en intrasectorale afhankelijkheden 
en naar kennis over de kwetsbaarheden. Hiervoor wil het Ministerie van VenJ nagaan of 
internationaal toegepaste methoden en modellen voor het in kaart brengen van vitale 
afhankelijkheden mogelijk ook nationaal succesvol kunnen worden toegepast.  
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Doelstelling		

In opdracht van het WODC heeft TNO een onderzoek uitgevoerd met als doelstelling van inzicht te 
bieden in de methodieken/modellen die internationaal worden toegepast om vitale 
afhankelijkheden in kaart te brengen en in de wijze waarop de kennis over deze afhankelijkheden 
wordt toegepast in risicoanalyse, het vergroten van de weerbaarheid van de vitale infrastructuur en 
crisismanagement. 

 
Hierbij luidde de centrale onderzoeksvraag:  

In hoeverre en hoe hebben andere landen intersectorale afhankelijkheden tussen vitale sectoren 
in kaart gebracht en in hoeverre en hoe zijn die methodieken/modellen toepasbaar in Nederland?  

 

Werkwijze		

Het onderzoek richtte zich op een viertal -op basis van eerdere verkenningen- geselecteerde 
landen: Zweden, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika en Australië.  
Om de onderzoeksvraag te behandelen, is zowel voor de beschouwde landen als voor de 
Nederlandse situatie een uniforme analysestructuur gehanteerd met de volgende elementen: 
• Methoden/modellen: overzicht van beschikbare methoden en modellen;  
• Risicoanalyses: de wijze waarop vitale afhankelijkheden een rol spelen binnen risicoanalyses. 

Hierbij is gekeken naar risicoanalyses op nationaal-, regionaal- en bedrijfsniveau;  
• Weerbaarheid: de mate waarin de methoden en modellen bijdragen aan het nemen van 

weerbaarheid verhogende maatregelen;  
• Crisisbeheersing: de wijze waarop het inzicht van de vitale afhankelijkheden wordt gebruikt 

binnen crisisbeheersing;  
• Verzamelen gegevens: de wijze waarop gegevens over de bescherming van vitale 

infrastructuur worden verzameld en hoe wordt omgegaan met de vertrouwelijkheid van deze 
gegevens;  

• Publiek-private samenwerking: de wijze waarop de publieke en private partijen samenwerken 
op het gebied van bescherming van de vitale infrastructuur; 

• Lessons learned/ voorbeelden: waar relevant worden per land enkele lessons learned of 
aansprekende voorbeelden genoemd.  

 
Deze analysestructuur is benut om de meest opvallende methoden en modellen en hun kenmerken 
te identificeren. Hiervoor is allereerst een desktopanalyse uitgevoerd van de publiekelijk 
beschikbare documenten. Deze kwalitatieve analyse was erop gericht om een aantal methoden en 
modellen te identificeren die de Nederlandse aanpak mogelijk kunnen versterken. Om deze 
bevindingen te toetsen zijn aanvullend telefonische interviews gehouden met experts uit de 
geselecteerde landen. Hierdoor werd het mogelijk om ook enige nuanceringen aan te brengen over 
de praktische toegevoegde waarde en praktische toepasbaarheid van de gevonden methoden en 
modellen.  
  
Voor de analyse van de toepasbaarheid in de Nederlandse situatie werd als basis een 
desktopanalyse uitgevoerd van eerder in Nederland uitgevoerde afhankelijkheidsstudies. Hierbij 
werd geanalyseerd welke elementen uit de internationale geïdentificeerde methoden en modellen 
mogelijke nuttige aanvullingen zouden kunnen leveren. Deze conclusies werden getoetst in een 
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aantal interviews met beleidsbetrokkenen bij de rijksoverheid en met een vertegenwoordiger van 
VNO-NCW. 
 

Analyse	van	buitenlandse	methoden	en	modellen		

Toepassing binnen risicoanalyses  
Afhankelijkheden binnen de vitale infrastructuur spelen een rol binnen risicoanalyses op 
verschillende niveaus:  
• Er vinden in veel landen risicoanalyses plaats op nationaal niveau. Hierin wordt de mogelijke 

impact van onderlinge afhankelijkheden van de vitale producten en diensten meegenomen.  
• Een aantal landen voert dergelijke analyses uit op regionale of gewestelijke schaal.  
• Ook op sectorniveau vinden risicoanalyses plaats. Vaak verschilt de kwaliteit van deze 

analyses per sector en is het in een aantal gevallen moeilijk om hier een geaggregeerd beeld 
uit op te bouwen.  

• Ook binnen bedrijven van de vitale sectoren vinden risicoanalyses plaats.  
 
Elk van de beschouwde landen zoekt naar methoden en modellen om de resultaten van de 
afhankelijkheids- en risicoanalyses op de verschillende niveaus te kunnen uitwisselen en resultaten 
te kunnen duiden. Hiervoor maken de door de overheid geïnitieerde risicoanalyses soms  gebruik 
van een uniforme methode op de verschillende niveaus (nationaal, regionaal).  
De methoden voor afhankelijkheidsbepaling en risicoanalyse die door de vitale sectoren zelf 
worden gebruikt, zijn over het algemeen zeer divers. Bedrijven in de vitale sectoren brengen in het 
kader van hun businesscontinuïteit het risico en vitale afhankelijkheden voor het eigen bedrijf of 
sector in kaart. De resultaten van die risicoanalyses zijn veelal bedrijfsvertrouwelijk. Naast de grote 
variatie in gebruikte methoden en modellen maakt dit de uitwisselbaarheid tussen vitale sectoren 
en over landen heen lastig.  
 
Ten opzichte van de Nederlandse situatie beschikken de vier onderzochte landen over de 
volgende aanvullende methoden, modellen en tools voor risicoanalyse:   
• Delen bouwstenen scenario’s  

De centrale overheid in het Verenigd Koninkrijk levert aan de regionale organisaties zogeheten 
planningsscenario’s. Deze kunnen door de regio’s gebruikt worden als blauwdruk en 
geharmoniseerd uitgangspunt voor de eigen risicoanalyses, waardoor een naadloze 
aansluiting tussen nationaal en regionaal niveau bereikt wordt.  

• Delen van kennis over risicovolle vitale knooppunten  
Naast het delen van de algemene gegevens over de te behandelen scenario’s wordt in het 
Verenigd Koninkrijk publiek-privaat ook informatie uitgewisseld over de vitale knooppunten. 
Vanwege de gevoeligheid van deze informatie is er een aantal procedures opgesteld om de 
vertrouwelijkheid hierover te waarborgen, onder andere de uitsluiting van de Freedom of 
Information Act (vgl. WoB).  

• Uitvoeren cross-sector risicoanalyses  
In de Verenigde Staten worden door de federale overheid (Department of Homeland Security) 
cross-sectorale risicoanalyses uitgevoerd.  

• Ondersteunende tools voor afhankelijkheidsanalyses / database 
De Zweedse MSB levert zowel aan overheidsinstanties als bedrijven gratis een aantal 
ondersteunende tools voor het uitvoeren van risico- en afhankelijkheidsanalyses.  
Zo wordt het zogeheten ‘dependency wheel’ gebruikt bij het identificeren van onderlinge vitale 
afhankelijkheden.  
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Het verhogen van de weerbaarheid  
Voor het verhogen van de weerbaarheid van de vitale infrastructuur zet een aantal landen in op 
kennisdeling op het gebied van business continuïteit. Hierbij biedt de overheid ondersteuning aan 
bedrijven door het delen van Business Continuity Management (BCM) good practices en specifieke 
op security gerichte informatie. Ook ondersteunt de overheid het uitvoeren van 
weerbaarheidsstudies.  
 
Ten opzichte van de Nederlandse situatie beschikken de vier onderzochte landen over de 
volgende aanvullende methoden, modellen en tools: 
• Delen van good practices en standaarden rond BCM 

Verschillende landen delen kennis en informatie over het BCM-domein. Zo stellen het Verenigd 
Koninkrijk en de VS BCM good practices, ervaringen en standaarden beschikbaar aan hun 
vitale infrastructuuroperators.  

• Het stimuleren van intersectorale weerbaarheidsstudies  
De Australische overheid faciliteert vanuit het oogpunt van nationale veiligheid studies rond de 
intersectorale afhankelijkheden. De vitale sectoren zijn daarbij leidend in de vraagsturing. De 
overheid ontwikkelt hiervoor de modellen en voert de analyses uit.  

• Delen van veiligheid (security) gerelateerde kennis  
Voor kennis op het gebied van de veiligheid –zowel fysiek als cyber– van vitale infrastructuren 
geldt dat deze deels schaars is en ook deels gebruik maakt van specifieke bronnen binnen de 
overheid of hun vertrouwde internationale partners (inlichtingen- en veiligheidsdiensten; 
politie). Binnen een aantal landen wordt deze kennis en informatie gedeeld met partijen binnen 
de vitale sectoren (bijvoorbeeld Centre for Protection of the National Infrastructure in het 
Verenigd Koninkrijk; Department of Homeland Security in de Verenigde Staten).  

 
Toepassing binnen crisisbeheersing 
Direct contact tussen de veiligheidsregio’s (VR’s) en vitale sectoren en de formalisatie ervan in 
convenanten heeft een grote potentiële waarde in de bescherming van de Nederlandse vitale 
infrastructuur. De genoemde convenanten tussen VR’s en private (vitale) organisaties zijn echter 
vooral gericht op bestuurlijke afspraken. Binnen de convenanten wordt geen expliciete aandacht 
besteed aan de afhankelijkheden van de vitale infrastructuren. Ook is geen informatie gevonden 
dat deze activiteiten worden ondersteund door modellen en gerichte informatie-uitwisseling zoals 
dat bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk of Zweden plaatsvindt.  
Er bestaan plannen in Nederland om een platform op te richten om de continuïteit in de 
samenwerking tussen VR en vitale infrastructuurbeheerders te borgen en relevante ontwikkelingen, 
kennis en ervaringen te kunnen delen. Hiervoor zouden gerichte informatie-uitwisseling, methoden 
en modellen, en bijbehorende gegevensverzamelingen meerwaarde kunnen bieden.  
 
Als mogelijk aanvullende methoden en modellen zijn geïdentificeerd:  
• Gerichte informatie-uitwisseling over vitale infrastructuren en hun afhankelijkheden:  

In het Verenigd Koninkrijk wordt de samenwerking tussen overheden en bedrijven in de vitale 
sectoren geborgd in zogeheten Local Resilience Forums (LRF). Deze samenwerkingsfora van 
category 1 (cat 1) responders (de hulpdiensten) en category 2 (cat 2) responders (o.a. de vitale 
infrastructuurproviders) brengen in kaart welke infrastructuren vitaal zijn op regionaal niveau. 
Binnen de LRF wordt nagegaan welke scenario’s van belang zijn en wat de primaire en 
secundaire impact kan zijn van de afhankelijkheden tussen de vitale infrastructuren voor de 
bedrijven en de bevolking in het gebied.  
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• Ondersteunende tools – dependency map:  
In het Verenigd Koninkrijk zijn een aantal ondersteunende tools en een stappenplan ontwikkeld 
voor de analyse van vitale infrastructuren en hun afhankelijkheden. Hierbij werken de 
hulpdiensten en operators binnen de vitale infrastructuur nauw samen. Het resultaat komt 
beschikbaar in de vorm van een ‘dependency map’ (een geografische weergave van voorname 
vitale objecten) voor het betreffende gebied.  

• Ondersteunende modellen – kennisdeling afhankelijkheden:  
De Zweedse crisisbeheersingsorganisatie MSB heeft de tijdens risicoanalyses verzamelde 
gegevens over (vitale) infrastructuurafhankelijkheden op gestructureerde wijze voor intern 
gebruik toegankelijk gemaakt. Daarmee kunnen zij tijdens incidenten snel inzicht krijgen in de 
mogelijke keteneffecten van verstoringen.  

• Ondersteunende modellen – grootschalige modellen en gegevensverzameling:  
In de Verenigde Staten (NISAC) bestaan grootschalige modellen en dataverzamelingen ter 
ondersteuning van de besluitvorming tijdens crisissituaties. Deze modellen kunnen het 
crisismanagement van de verschillende lagen overheden (county, state, federal) ondersteunen 
bij het analyseren van de impact van mogelijke scenario’s en bij het beoordelen van de 
effectiviteit van mogelijke maatregelen. 

 
 

Conclusies		

Intersectorale	afhankelijkheden 

Het belang van de vitale infrastructuren binnen nationale veiligheid  
Elk van de vier geselecteerde landen neemt analyses van de vitale infrastructuurafhankelijkheden 
mee in hun nationale en regionale risicoanalyses, in het bepalen van weerbaarheid verhogende 
maatregelen, en in het voorbereiden op en uitvoeren van hun crisisbeheersing. Ze zoeken daarbij 
allen naar ondersteunende methoden en modellen en naar manieren om de bijbehorende 
gegevens en resultaten met de relevante betrokkenen vertrouwd en veilig te kunnen delen. 
Ervaringen opgedaan in en evaluaties van enkele grootschalige incidenten versterken de nationale 
aandacht voor de afhankelijkheden van de vitale infrastructuren voor risicoanalyse en 
crisisbeheersing in aanzienlijke mate (bijvoorbeeld grootschalige overstromingen in het Verenigd 
Koninkrijk (2007) en Australië (2011), extreem weer in de Verenigde Staten (2005, 2012) en 
Zweden (2005)). 
 
Samenwerking en informatie-uitwisseling zijn noodzakelijk   
De analyses in alle van de onderzochte landen laten zien, dat geen van de vitale infrastructuur-
organisaties en overheden afzonderlijk in staat is om een goed beeld op te bouwen van de vitale 
afhankelijkheden:  
• Vrijwel alle organisaties hebben wel een goed beeld van de producten en diensten waarvan ze 

direct zelf afhankelijk zijn;  
• Weinig vitale infrastructuurorganisaties hebben een goed beeld over hun vitale afnemers en de 

door hen al dan niet getroffen mitigerende maatregelen tegen verstoring;  
• Hogere orde afhankelijkheden en gemeenschappelijke kwetsbaarheden die meerdere objecten 

en infrastructuren tegelijk kan treffen (common mode failures) als risicofactor zijn in het 
algemeen slecht bekend en slecht in risicoanalyses en crisisplannen verwerkt;  

• Tijdens crisisomstandigheden kunnen vitale afhankelijkheden wijzigen (bijvoorbeeld diesel, 
noodaggregaten, noodcommunicatie) ten opzichte van de normale bedrijfsvoering. Deze 
uitzonderlijke afhankelijkheden zijn in het algemeen slecht bekend en slecht in risicoanalyses 
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en crisisplannen verwerkt. Hierbij geldt ook dat in crisisomstandigheden veel partijen 
afhankelijk zijn van dezelfde schaarse middelen, iets waar vooraf weinig rekening mee wordt 
gehouden.  

 
Doordat geen van de afzonderlijke partijen in staat is om de gehele keten te overzien, zijn publiek-
private samenwerking, informatie-uitwisseling en gezamenlijke (keten)analyses van groot belang.  
 
Benutten en borgen kennis  
Nationaal en internationaal zijn studies uitgevoerd om de afhankelijkheden tussen de vitale 
infrastructuren beter in kaart te brengen. Hierbij wordt de kennis en informatie niet altijd optimaal 
gedeeld en geborgd over de verschillende trajecten en de hierbij betrokken organisaties. Zo vormt 
soms de vertrouwelijkheid van informatie een belemmering om informatie te delen en is informatie-
uitwisseling veelal ingericht op sectoraal niveau. Gebrek aan een uniforme methode en het gebruik 
van sectorspecifieke begrippen maakt toegankelijkheid voor andere sectoren soms lastig.   
Er lijkt nationaal veel winst te halen door de tijdens de verschillende studies verzamelde informatie 
te ontsluiten en toegankelijk te maken. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de 
vertrouwelijkheid van de onderliggende gegevens. Methoden als anonimisering en aggregatie 
kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.  
 

Toepasbaarheid	in	Nederland 

Binnen dit onderzoek is onderzocht welke methoden en modellen rond vitale infrastructuur-
afhankelijkheden mogelijk nationaal een rol kunnen spelen binnen risicoanalyses, het verhogen 
van de weerbaarheid en crisisbeheersing.  
 
Risicoanalyse  
Binnen de methodieken van de Nationale RisicoBeoordeling (NRB) en de regionale risicoprofielen 
zijn de vitale infrastructuren en hun afhankelijkheden nog beperkt ingebed. Daarnaast liggen er 
mogelijkheden voor een sterkere informatie-uitwisseling tussen nationaal en regionaal niveau 
(vergelijkbaar met het Verenigd Koninkrijk). Vanwege de complexiteit van de vraagstelling en de 
schaalgrootte van de ’VR’s lijkt het zinvol om een deel van de analyses in plaats van op regionaal 
op bovenregionaal niveau uit te voeren. Dit heeft als voordelen dat ook regio-overschrijdende 
aspecten gemakkelijk kunnen worden meegenomen, en dat de personele capaciteit en 
beschikbaarheid van expertkennis minder schaars is.  
 
Mogelijk aanvullende methode 
De Zweedse methode voor het analyseren en vastleggen van afhankelijkheden lijkt kansrijk om te 
gebruiken als borgingsinstrument voor de resultaten van al uitgevoerde studies en om deze kennis 
en gegevens toegankelijk te maken. Hierbij dient wel te worden geborgd dat de vertrouwelijkheid 
van de gegevens en resultaten voldoende wordt gegarandeerd. De methode kan zowel voor 
risicoanalyses als voor crisisbeheersing worden toegepast.  
 
Verhogen van de weerbaarheid 
Een groot deel van de weerbaarheid bevorderende maatregelen valt binnen de eigen 
verantwoordelijkheid van de vitale bedrijven. De reguliere BCM processen op bedrijfsniveau 
dekken dit af. Voor een goede BCM is het onontbeerlijk om goed inzicht te hebben in vitale 
afhankelijkheden. Het delen van informatie over sectorale en cross-sectorale good practices en 
standaarden rond BCM is hierbij een cruciaal element. 
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Mogelijk aanvullende methode en modellen 
In de Australische werkwijze voor cross-sectorale analyses zoals toegepast door het programma 
Critical Infrastructure Program for Modelling and Analysis (CIPMA) worden intersectorale 
afhankelijkheidsstudies uitgevoerd. De studies zijn vraaggestuurd door de vitale sectoren en 
worden financieel en methodisch gefaciliteerd door de overheid.  
Het is onduidelijk of hier in de Nederlandse context behoefte aan en ruimte voor is.  
 
Crisisbeheersing 
Binnen crisisbeheersing is samenwerking tussen de hulpdiensten en de vitale 
infrastructuurbedrijven essentieel. Het opbouwen van een gezamenlijk beeld van de actuele 
situatie, mogelijke scenario’s, de mogelijke impact van uitval of verstoring, en mogelijke 
keteneffecten en common mode failures zijn hierbij van groot belang.   
Net als bij risicoanalyses geldt dat dit gezamenlijke beeld, te voorziene scenario’s en 
besluitvormingsopties door schaarste aan middelen en expertise mogelijk beter op bovenregionaal 
niveau is op te bouwen dan op regionaal niveau.  
 
Mogelijk aanvullende methoden en modellen 
• De nauwe samenwerking op regionaal niveau zoals in de Local Resilience Forums (LRF’s) in 

het Verenigd Koninkrijk  
Een deel van de veiligheidsregio’s is bezig met het in kaart brengen van de vitale infrastructuur 
in de eigen regio, zoals de werkzaamheden rond overstromingen door de VR Hollands Midden. 
Hierbij zou de werkwijze en methode rond de samenwerking in de LRF’s in het Verenigd 
Koninkrijk en ondersteunende middelen zoals de dependency map mogelijk kunnen worden 
toegepast.  

• Grootschalige modellen en dataverzamelingen conform de Amerikaanse aanpak 
Een dergelijke opzet vergt initieel een relatief grote en meerjarige investering in het 
ontwikkelen van de vitale infrastructuurmodellen en tools. Door de benodigde kosten lijkt dit in 
Nederland niet direct mogelijkheden te bieden. 
Het lijkt daarom raadzaam om de mogelijkheden te onderzoeken die EU projecten op dit 
onderwerp kunnen leveren (bijv. CIPRNet1, DRIVER2). Hierbij wordt al tijdens het project de 
samenwerking tussen de betrokken onderzoeksinstellingen en overige belanghebbenden 
gezocht en financiert de EU mee.  

 
 

                                                      
1  Critical Infrastructure Preparedness and Resilience Research NETwork (KP7 Network of Excellence project)  
2  DRiving InnoVation in crisis management for European Resilience (KP7 project) 


