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Woord vooraf 

 
 

Dit onderzoek is in de beleving van de onderzoekers in veel opzichten een 'remake' van het  

onderzoek 'Afwegingsinstrument Veiligheid en Economie' dat we in 2008/2009 uitvoerden. 

Het toen ontworpen instrument ter ondersteuning van de kwaliteit van de besluitvorming 

wordt opnieuw aan een test voor bruikbaarheid onderworpen, nu op het terrein van fysieke 

veiligheid. Het is dan erg fijn opnieuw te merken dat het instrument goed aansluit bij de 

praktijk waardoor de gebruikers vrijwel meteen met het instrument aan de slag kunnen. 

 

Net als het genoemde onderzoek is ook dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van 

Veiligheid en Justitie. Uitvoerder van het onderzoek was dr. Jelle van der Knoop, senior 

onderzoeker van Decide bv, een onderzoek- en adviesbureau verbonden aan de 

Rijksuniversiteit Groningen dat deel uitmaakt van de dutch group. De wetenschappelijke 

begeleiding was in handen van prof. dr. F.N. Stokman, hoogleraar Methoden en Technieken 

van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek, Rijksuniversiteit Groningen.  

 

De commissie die het onderzoek begeleidde bestond uit: Prof .dr. H. J. P. Timmermans 

(voorzitter) (Faculteit Bouwkunde, TU/e), ing. C.R. Boeree (Nederlands Instituut voor 

Fysieke Veiligheid), ing. J.L.M. Eskens (Oranjewoud), H. Kamerbeek (Veiligheid- en 

gezondheidsregio Gelderland Midden), drs. W. J. Klijn (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 

Directie Nationale Veiligheid) en dr. H.C.J. van Veen (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 

WODC). 

De onderzoekers danken de leden van de commissie voor hun goede adviezen en hun 

waardevolle commentaar op de conceptversie van het rapport. 

 

Dit onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de bereidwillige medewerking van de 

geïnterviewde deskundigen en van de deelnemers in de casussen waarin het 

afwegingsinstrument is toegepast. De onderzoekers danken in het bijzonder: 

 
- A. J. Schmidt MSc MA, Radboud Universiteit Nijmegen 

- Ing. M.A. Poth, Veiligheidsregio Haaglanden 

- H.W. Meulendijks, Veiligheidsregio Utrecht 

- Prof. dr. G. de Roo, Hoogleraar Planologie, Rijksuniversiteit Groningen 

- M. Bruijnooge, Veiligheid- en gezondheidsregio Gelderland Midden, beleidsmedewerker 

risicobeheersing 

- Ir. M.A.K. van der Kaap (Brandweer Midden- en West Brabant (BMWB), Risicobeheersing 

BVL) 

- Ir. J.T.M. van Mensvoort (BMWB, Directiebureau) 

- B. van Setten (BMWB, Risicobeheersing) 

- F. van Hooft (BMWB, Incidentbestrijding) 

- M. de Heer (BMWB, Risicobeheersing) 
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Samenvatting 
 

 

Onderzoek: 'Toepassing van een vereenvoudigd afwegingsinstrument bij keuzes op het terrein 

van fysieke veiligheid' 

 

De afweging bij de keuze van maatregelen ter verbetering of borging van fysieke veiligheid is 

om meerdere redenen moeilijk. In de eerste plaats zijn de effecten van maatregelen veelal 

onzeker. Bovendien spelen bij keuzes tussen verschillende maatregelen, inrichtingen of 

aanpakken, ook andere factoren een rol naast fysieke veiligheid, zoals kosten en realisatietijd. 

Daarbij is de waarde van veiligheid lastig te kwantificeren. Dit maakt een afweging tegen de 

kosten van maatregelen en andere materiële aspecten problematisch.  

Verder moet er bij besluiten over veiligheidsmaatregelen rekening worden gehouden met veel 

partijen met een verschillende achtergrond en belangen: de eventuele opdrachtgever/eigenaar, 

ontwerper, uitvoerder, gebruiker, gemeente, provincie, politie, brandweer. De waardering van 

'veiligheid', voorkeuren en prioriteiten van deze partijen kan onderling verschillen. Het zijn 

met name deze verschillen in belangen die tot een verschil in afweging kunnen leiden wat de 

besluitvorming verder compliceert; het bemoeilijkt het verkrijgen van consensus over  

investeringen in fysieke veiligheid. 

 

Tegen deze achtergrond is in dit onderzoek de vraag gesteld, in hoeverre er in de praktijk 

gebruik wordt gemaakt van methodieken om de kennelijk complexe besluitvorming op dit 

terrein te ondersteunen. Ten tweede, of het ontwikkelde 'Afwegingsinstrument Veiligheid en 

Economie' hiervoor geschikt zou zijn. Dit instrument is in 2008/2009 ontworpen en beoogde 

destijds de kwaliteit van de besluitvorming op het gebied van sociale veiligheid te verhogen. 

Net als dat onderzoek is ook het voorliggend onderzoek uitgevoerd in opdracht van het 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van 

Veiligheid en Justitie. Uitvoerder is Decide, een onderzoeksbureau verbonden aan de 

Rijksuniversiteit Groningen dat deel uitmaakt van de dutch group. 

 

De onderzoekers verkenden eerst van welke kwantitatieve methoden in de huidige praktijk 

gebruik wordt gemaakt bij het maken van keuzes tussen veiligheidsmaatregelen op het terrein 

van fysieke veiligheid. Dit gebeurde door middel van een deskresearch en interviews met een 

viertal deskundigen. Vanwege de beperkte scope hebben de conclusies nadrukkelijk een 

tentatief karakter. 

In de praktijk lijkt er nauwelijks van kwantitatieve methodieken gebruik te worden gemaakt. 

We komen onder andere tegen: de maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA), 

kosten-effect analyse (KEA), multicriteria-analyse (MCA) en scenarioanalyse. 

Voor zover er van keuze tussen maatregelen of opties sprake is, wordt dit vaak overgelaten 

aan externe bureaus die dan op basis van deskundigheid met een eenduidig advies komen. 

Verder zijn er handboeken en protocollen zoals de Veiligheidseffectrapportage (VER) en het 

model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken (IBB), beide ontwikkeld door het Centrum 

voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Ook deze lijken niet vaak te worden 

toegepast.  

In de expertinterviews kwam een aantal factoren naar voren die een methodische afweging 

bemoeilijken dan wel verhinderen. De belangrijkste zijn: 

- Er is vaak een focus op snelle opheffing van (grote) onveiligheid: een brede methodische 

afweging is dan niet opportuun. 
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- Planvorming waarbij veiligheid één van de aspecten is, is vaak onderworpen aan en bepaald 

door interacties tussen opdrachtgevers en uitvoerders, waarbij politieke en commerciële 

voorkeuren een belangrijke rol spelen. Aan een objectieve afweging is dan minder behoefte. 

- Veiligheidsrisico's zijn moeilijk in geld uit te drukken, wat een integrale afweging, samen 

met andere criteria, bemoeilijkt. 

- Men schrikt vaak terug van de kosten van een methodisch afwegingsproces en het tijdverlies 

dat dat met zich meebrengt. 

- In het veld bestaat veel onbekendheid over de beschikbare methodieken en hun meerwaarde.  

 

Tegen deze achtergrond bevelen de onderzoekers nader onderzoek aan naar de wijze waarop 

op dit moment afwegingen plaatsvinden in de praktijk bij de keuze tussen 

veiligheidsmaatregelen of opties op het terrein van fysieke veiligheid. Hoe worden dergelijke 

complexe afwegingen en keuzes gemaakt zonder methodische hulpmiddelen? 

 

Het genoemde 'Afwegingsinstrument Veiligheid en Economie' is op een drietal casussen 

getoetst op toepasbaarheid. Dit instrument is een speciale (versimpelde) toepassing van 

multicriteria- analyse (MCA). Met behulp van dit instrument kunnen verschillende 

keuzeopties met elkaar worden vergeleken en wordt die optie bepaald die de grootste 

voorkeur geniet van degenen die het instrument toepassen. 

Bij toepassing van MCA moet de gebruiker achtereenvolgens: 

1. De alternatieven vaststellen, i.c. de overwogen veiligheidsmaatregelen. 

2. De criteria vaststellen waarmee de alternatieven geëvalueerd moeten worden.  

3. Voor elk alternatief het effect schatten op elk van de afwegingscriteria. Dit levert de 

zogenaamde ‘effectenmatrix’ op. 

4. Aangeven hoe belangrijk de opgenomen criteria zijn. Dit gebeurt door het toekennen van 

wegingcoëfficiënten aan de criteria.  

5. Tenslotte wordt bekeken welke maatregel het hoogste scoort over alle afwegingscriteria 

samen. In deze sommering wordt het gewicht van de criteria verdisconteerd.  

 

In onderstaande figuur is de samenhang tussen de verschillende elementen weergegeven zoals 

dat door het afwegingsinstrument wordt gehanteerd.  

 

Samenhang tussen de verschillende elementen in het afwegingsinstrument 
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Maatregelen hebben effecten op verschillende criteria die verschillend gewogen worden - 

weergegeven door de β’s - op basis van de achterliggende belangen en voorkeuren van de 

gebruiker. 

Een belangrijke reden om voor MCA te kiezen is dat deze methodiek het mogelijk maakt 

ongelijksoortige effecten in de analyse te integreren. Een tweede reden is dat MCA geschikt is 

voor moeilijk te kwantificeren effecten.  

 

De beoogde doelen van het afwegingsinstrument zijn: 

 Het vergemakkelijken van het afwegingsproces 

 De verbetering van de kwaliteit van de besluitvorming 

 Het transparant maken van het afwegingsproces 

 Het ondersteunen van gezamenlijke besluitvorming 

 

Het afwegingsinstrument ‘Veiligheid en economie’ is op drie concrete casussen getoetst op 

toepasbaarheid. Onder dit laatste wordt niet alleen verstaan praktische toepasbaarheid maar 

ook of het instrument zodanig is dat het de gebruiker voldoende meerwaarde oplevert.  

De eerste casus betrof het vinden van de beste locatie voor een te bouwen hotel in het 

stationsgebied Arnhem vanuit het oogpunt van veiligheid. Opdrachtgever was de Veiligheid- 

en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM), in het bijzonder de brandweer. 

De tweede en derde casus hadden betrekking op de vraag welke maatregelen het beste 

genomen zouden kunnen worden ter compensatie van de brandonveiligheid van die objecten 

waarvoor de norm voor de maximale opkomsttijd van de brandweer (in het kader van het 

Besluit Veiligheidsregio's), niet wordt gehaald. De tweede casus had betrekking op een 

specifiek object en in de derde werd getracht dezelfde vraag te beantwoorden voor een heel 

gebied met relatief veel objecten waarbij niet voldaan werd aan de normstelling voor de 

opkomsttijd. Opdrachtgever was de Brandweer Midden- en West Brabant. 

 

In de casussen bleek het instrument uitstekend toepasbaar. De directe gebruikers, desgevraagd 

om commentaar op de toepassing, waren meer dan tevreden. De toepasbaarheid gold ten 

eerste de modellering van het instrument. In de tweede plaats leverde het instrument in de 

praktische toepassing geen problemen op.  

 

Bij de toepassing van het instrument is helderheid over de pretenties belangrijk. Vergelijken 

we het met maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA): de laatste probeert de 

financiële consequenties van de alternatieven in kaart te brengen en in geld uit te drukken. Er 

wordt zoveel mogelijk gestreefd naar objectiveerbare empirische schattingen. Daarentegen is 

het afwegingsinstrument gericht op het ondersteunen van (de kwaliteit van) een collectief 

besluitvormingsproces met onderkenning dat er altijd subjectieve elementen zijn en 

onzekerheden die meebepalen welke keus optimaal is.  

Toepassing van het afwegingsinstrument leidt tot het hoogst gewaardeerde alternatief, 

gegeven de inschattingen van de effecten en de prioriteiten van de deelnemende deskundigen.  

Het instrument komt tegemoet aan een aantal problemen die het toepassen van kwantitatieve 

methoden als MKBA bij veiligheidskeuzes bemoeilijken: 

1. Toepassing is - in verhouding tot methodes als MKBA - goedkoop. 

2. De analyse kan in tegenstelling tot MKBA snel worden uitgevoerd, indien nodig in één 

dag. 

3. Het instrument stelt de gebruiker in staat moeilijk kwantificeerbare effecten als veiligheid 

op te nemen in de afweging, wat moeilijk is in MKBA. 
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4. Het instrument speelt in op de vaak aanwezige onzekerheid van de verwachte effecten op 

het terrein van veiligheid. 

 

De gedachte bij het ontwerp van het afwegingsinstrument is steeds geweest dat  

beleidsmedewerkers die het instrument willen toepassen, dit zelfstandig moeten kunnen. De 

onderzoekers achten de meeste beleidsmedewerkers hiertoe in staat, mits zij de eerste keer 

worden begeleid door iemand met ervaring met het instrument. Dit kan iemand zijn van een 

extern bureau of een interne medewerker die elders een training heeft gevolgd over de 

toepassing van het instrument.  

Het selecteren en formuleren van de criteria wordt door gebruikers als moeilijk ervaren. De 

toepassing van het afwegingsinstrument zou vergemakkelijkt kunnen worden door het 

standaardiseren van de lijst met afwegingscriteria voor een bepaald probleemgebied. De 

onderzoekers achten dit goed mogelijk. Dit oordeel is niet alleen gebaseerd op het 

voorliggende onderzoek maar ook op de ervaringen die zijn opgedaan in de toepassing van 

het instrument op vragen rond sociale veiligheid. 
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1. Inleiding 
 
 

De afweging bij de keuze van maatregelen ter verbetering of borging van fysieke veiligheid is 

om meerdere redenen moeilijk. In de eerste plaats zijn de effecten van maatregelen veelal 

onzeker en sterk afhankelijk van de context. Bovendien spelen in een situatie waarin een 

keuze tussen verschillende maatregelen, inrichtingen of aanpakken gemaakt moet worden, 

ook andere factoren een rol naast fysieke veiligheid, zoals kosten en realisatietijd. De waarde 

van veiligheid is echter lastig te kwantificeren. Dit maakt een afweging tegen kosten van 

maatregelen en andere materiële aspecten problematisch.  

Ook hebben maatregelen neveneffecten, positief en negatief, die bij de afweging betrokken 

zouden moeten worden; denk aan de commerciële waarde van een hoge brandveiligheid van 

een hotel of aan de belasting van politie en/of brandweer. Ook deze verwachte neveneffecten 

zijn moeilijk te kwantificeren. In de derde plaats bevat de waardering van ‘veiligheid’ een 

subjectief element dat varieert, afhankelijk van het perspectief van de persoon of organisatie. 

Dit subjectieve element bemoeilijkt het verkrijgen van consensus over de waardering van 

(effecten van) investeringen in fysieke veiligheid. Verder moet er bij besluiten over 

veiligheidsmaatregelen rekening worden gehouden met veel partijen met een verschillende 

achtergrond en belangen: de eventuele opdrachtgever/eigenaar, ontwerper, uitvoerder, 

gebruiker, gemeente, provincie, politie, brandweer. De voorkeuren en prioriteiten van deze 

partijen kunnen onderling verschillen. Het zijn met name deze verschillen in belangen die tot 

een verschil in afweging kunnen leiden wat de besluitvorming verder compliceert.  

Tenslotte zullen maatregelen moeten voldoen aan voorschriften. In de praktijk is dit echter 

vaak geen ja/nee kwestie maar is er sprake van een ‘mate van’. Dit bemoeilijkt het 

afwegingsproces tussen verschillende opties. 

 

Dit alles maakt het zeer gewenst om een geschikt ‘afwegingsinstrument’ te hanteren. Dit 

instrument moet een kader scheppen voor het evalueren van maatregelen ter verbetering of 

borging van fysieke veiligheid, voorgenomen of reeds in werking gesteld. Het moet de 

gebruiker alert maken op veel van de problematiserende facetten die hierboven zijn genoemd. 

Het instrument moet bovendien om kunnen gaan met de onzekerheden die in dit soort 

besluitvorming ingebakken zit. Bovendien zou het een platform moeten kunnen scheppen 

voor een discussie tussen meerdere deelnemers met een verschillende achtergrond.  

Tegelijkertijd moet het een eenvoudig toe te passen instrument zijn en niet kostbaar in het 

gebruik. Het is de bedoeling dat het beoogde instrument kan worden toegepast door de 

betrokkenen zelf, zonder het inschakelen van professionele adviseurs. Dit betekent dat het 

instrument zeer eenvoudig moet zijn en betrekkelijk snel toegepast kan worden. Het kan 

daarom niet de vorm aannemen van een kosten-baten analyse. Dit laatste vergt te veel tijd.
1
 

Een ander voorbeeld van een uitgebreide systematiek voor besluiten over brandveiligheid van 

gebouwen is het ‘Model Integrale brandveiligheid bouwwerken (IBB) van het CCV (2010). 

Dit is een uitstekende aanpak voor de betreffende problematiek echter de toepassing ervan 

beantwoordt aan een ander doel dan wat wordt beoogd met het te onderzoeken 

afwegingsinstrument. 

 

Het instrument zou op verschillende beleidsniveaus door zowel beleidsmakers bij de overheid 

als door ondernemers gebruikt moeten kunnen worden. Het zou geschikt moeten zijn voor de 

                                                 
1
 Zie bijvoorbeeld ‘Investeren in brandveiligheid’ dat in 2010 door SEO/COT is uitgevoerd (Akker et al., 2010). 
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afweging van maatregelen ter verbetering of borging van fysieke veiligheid, zoals 

maatregelen op het gebied van: 

-brandveiligheid bij nieuwbouw of verbouw, 

-de bestrijding van rampen, 

-transportveiligheid, 

-geneeskundige hulpverlening. 

 

Dit betekent dat het instrument een algemeen kader moet bieden wat per keuzesituatie 

gespecificeerd kan worden door de gebruiker. Het zou een systematiek moeten zijn, die de 

afweging tussen verschillende opties, waarbij alle relevante aspecten mee worden genomen, 

structureert. Een dergelijke systematiek zou niet alleen moeten zorgen voor een  

rationalisering van gemaakte keuzes, maar ook voor transparantie in het afwegingsproces en 

daarmee voor een adequate informatieoverdracht tussen investeerders, ontwerpers, 

uitvoerders en handhavers. 

 

Gezien alle gewenste eigenschappen en bedoelde functie van het afwegingsinstrument lijkt 

het ‘Afwegingsinstrument Veiligheid en Economie’ dat in een WODC project uit 2009 is 

ontworpen, uitermate geschikt als basis voor het nu te ontwikkelen instrument (Van der 

Knoop, 2009). Dit instrument is een speciale (versimpelde) toepassing van multicriteria- 

analyse (MCA). Met behulp van dit instrument kunnen verschillende keuzeopties met elkaar 

worden vergeleken en wordt die optie bepaald die de grootste voorkeur geniet van degene die 

het instrument toepast. 

In de afgelopen jaren is het afwegingsinstrument acht keer toegepast in de praktijk bij te 

maken keuzes tussen veiligheidsmaatregelen op het gebied van sociale veiligheid. Bij zeven 

casussen was de toepassing succesvol. 

In dit onderzoek zal de toepasbaarheid van het instrument op keuzevraagstukken op het 

terrein van fysieke veiligheid in de praktijk worden getoetst. 

 

In het navolgende wordt eerst de vraagstelling uitgewerkt en de aanpak van het onderzoek 

toegelicht. Vervolgens wordt in hoofdstuk vier een uitleg gegeven van de opzet en werking 

van het afwegingsinstrument. Hoofdstuk vijf bevat de resultaten van het onderzoek, 

afgesloten met de conclusies. Tenslotte wordt in de bijlage een korte instructie gegeven van 

de toepassing van het afwegingsinstrument.  

 

 

 

2. Vraagstelling 

 

De vraag is dus of multicriteria-analyse, in het bijzonder het 'Afwegingsinstrument voor 

veiligheid en Economie', zich goed leent voor te maken keuzes op het terrein van fysieke 

veiligheid.  

Niet elk afwegingsprobleem zal baat hebben bij een afwegingsinstrument, bijvoorbeeld omdat 

de keuzes te complex zijn of juist omdat de afweging te simpel is. Het kan bijvoorbeeld 

voorkomen dat optimale veiligheid het enige en dwingende afwegingscriterium is; dan heeft 

een afwegingsinstrument geen meerwaarde.  

Bij het maken van dergelijke instrumenten is het vaak de vraag met welke mate van detail 

rekening moet worden gehouden. Een instrument op een te algemeen niveau levert te weinig 

meerwaarde op, een afweging waarbij elke maatregel in detail moet worden uitgewerkt is in 
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de praktijk vaak niet mogelijk of is te duur in de toepassing. Zo zal bij de keuze tussen 

inrichtingsopties bij het brandveilig maken van gebouwen een afweging op het niveau van de 

functionele eisen in het Bouwbesluit wellicht te algemeen zijn. Daarentegen is een evaluatie 

van de opties op basis van alle prestatie-eisen behorend bij de functionele eisen, 

waarschijnlijk te omslachtig. Een en ander kan ook afhangen van de mate waarin men de 

opties al uitgewerkt wil hebben. Dergelijke aspecten zijn belangrijk bij de toepasbaarheid van 

het instrument. 

Gezien het bovenstaande zal een belangrijke vraag in het onderzoek zijn: bij welk soort 

afwegingsproblemen bestaat de grootste behoefte aan ondersteuning door middel van een 

instrument en/of waar is de meerwaarde van zo’n instrument het grootst. We zullen daarom 

de verschillende domeinen van fysieke veiligheid  – brandveiligheid, geneeskundige 

hulpverlening, crisisbeheersing en transportveiligheid  – op dit punt vergelijken. 

 

De vraagstelling van het onderzoek wordt dan: 

 

a. Is het afwegingsinstrument ‘Veiligheid en Economie’ geschikt om toegepast te worden bij 

keuzes tussen maatregelen ten behoeve van fysieke veiligheid? 

b. Welke afwegingsproblemen op de verschillende terreinen van fysieke veiligheid lenen 

zich het beste voor de toepassing van het afwegingsinstrument en wat is de meerwaarde 

hiervan in de praktijk? 

c. Welke aanpassingen van het instrument zijn eventueel wenselijk om het 

afwegingsinstrument meer geschikt te maken voor toepassing op de verschillende 

terreinen van fysieke veiligheid? 

 

Concretisering van de vraagstelling 

 

Huidige afweging op de verschillende terreinen van fysieke veiligheid 

 

1. Welke afwegingsproblemen op het terrein van de fysieke veiligheid kunnen worden 

onderscheiden? 

2. Welke afwegingsinstrumenten voor het nemen van maatregelen zijn op dit moment in 

gebruik binnen de verschillende probleemgebieden? 

1. Inventariseer de meest gebruikte checklists, protocollen en afwegingsinstrumenten.  

2. Met welk doel, op welke wijze, door wie en onder welke omstandigheden en in welke 

fase worden de instrumenten gebruikt? 

3. Welke criteria worden, naast aspecten van fysieke veiligheid, veelal gebruikt bij de 

afwegingen die worden gemaakt?  

 

Testen van het MCA afwegingsinstrument ‘Veiligheid en Economie’ 

 

3. Binnen welke van de afwegingsproblemen op het terrein van fysieke veiligheid lijkt 

bedoeld afwegingsinstrument toepasbaar en voor wie? Levert de toepassing voldoende 

meerwaarde voor de gebruiker op? Kan het instrument uiteindelijk door de partijen zelf 

worden toegepast, dus zonder hulp van externe onderzoekers? 

4. Is het instrument toepasbaar bij drie concrete casus in drie verschillende 

probleemgebieden?  

 Maak inzichtelijk dat het afwegingsinstrument, het protocol of de checklist werkt. 
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 Rapporteer over de toepassing, de gebruikte gegevens en de resultaten en maak 

inzichtelijk hoe het instrument helpt bij het maken van een keuze tussen verschillende 

maatregelen, opties of aanpakken ten behoeve van fysieke veiligheid.  

 

Aanpassing van het instrument 

 

5. Op welke wijze kan het instrument verbeterd worden respectievelijk beter toepasbaar 

worden gemaakt binnen de probleemgebieden van fysieke veiligheid? 

6. Is een standaardisatie van het instrument mogelijk voor bepaalde probleemgebieden? 
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3. Aanpak van het onderzoek 

 

 

Scope van het onderzoek 

 

Dit onderzoek heeft een beperkte scope. De beantwoording van de meeste van de in het 

vorige hoofdstuk geformuleerde vragen heeft een verkennend karakter zoals ook uit de hierna 

volgende onderzoeksopzet zal blijken. 

 

Aanpak stapsgewijs 

 

1. Middels een beperkte deskresearch is een verkenning gemaakt van wat er nu beschikbaar 

is aan instrumenten dan wel hulpmiddelen voor het afwegen van maatregelen in de 

verschillende probleemgebieden van fysieke veiligheid. 

 

2. Door middel van vier expertinterviews is verkend welke instrumenten nu in de praktijk 

gebruikt worden en welk soort instrument nuttig en haalbaar zou kunnen zijn, voor wie en 

onder welke voorwaarden. De gesprekken met de experts zijn aan de hand van 

voornamelijk open vragen gevoerd. 

De volgende deskundigen zijn geïnterviewd: 

A. J. Schmidt MSc MA, Radboud Universiteit Nijmegen 

Ing. M.A. Poth, Veiligheidsregio Haaglanden 

H.W. Meulendijks, Veiligheidsregio Utrecht 

Prof. dr. G. de Roo, Hoogleraar Planologie, Rijksuniversiteit Groningen 

 

3. Vervolgens is het MCA afwegingsinstrument ‘Veiligheid en economie’ op drie concrete 

casussen getoetst op toepasbaarheid. Onder dit laatste wordt niet alleen verstaan 

praktische toepasbaarheid maar ook of het instrument zodanig is dat het de gebruiker 

voldoende meerwaarde oplevert. De casussen zijn gevonden door bemiddeling van leden 

van de begeleidingscommissie. 

De eerste casus betrof het vinden van de beste locatie voor een te bouwen hotel in het 

stationsgebied Arnhem vanuit het oogpunt van veiligheid. Opdrachtgever was de 

veiligheid- en gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM), in het bijzonder de 

brandweer. 

De tweede en derde casus hadden betrekking op de vraag welke maatregelen het beste 

genomen zouden kunnen worden ter compensatie van de brandonveiligheid van die 

objecten waarvoor de norm voor de maximale opkomsttijd van de brandweer (in het kader 

van het Besluit Veiligheidsregio's), niet wordt gehaald. De tweede casus had betrekking 

op een specifiek object en in de derde werd getracht dezelfde vraag te beantwoorden voor 

een heel gebied met relatief veel objecten waarbij niet voldaan werd aan de normstelling 

voor de opkomsttijd. Opdrachtgever was de Brandweer Midden- en West Brabant. 

 

4. De verkregen data van de casussen zijn geanalyseerd en van elke casus is een op zichzelf 

staand rapport gemaakt ten behoeve van de gebruikers. 

 

5. Tenslotte is het eindrapport opgemaakt. 
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4.  Beschrijving 'Afwegingsinstrument Veiligheid en 

Economie' 
 

 

 

De tekst in dit hoofdstuk  is - met een paar kleine aanpassingen- afkomstig van het 

onderzoeksrapport 'Afwegingsinstrument Veiligheid en Economie'  (Van der Knoop, 2009). 
2
 

 

De beoogde functie van het instrument is het evalueren van en kiezen tussen verschillende 

veiligheidsmaatregelen of verschillende opties die in het perspectief van veiligheid 

geëvalueerd moeten worden. Aan de structuur van het instrument ligt de Multi Criteria 

Analyse (MCA) ten grondslag. MCA is per definitie een afwegingsinstrument. Het wordt 

toegepast bij het maken van een zo optimaal mogelijke keuze uit een beperkt aantal 

alternatieven. Bij toepassing van MCA moet de gebruiker achtereenvolgens: 

1. De alternatieven vaststellen, in ons geval de mogelijke veiligheidsmaatregelen.  

2. De criteria vaststellen waarmee de alternatieven geëvalueerd moeten worden.  

3. Voor elk alternatief het effect schatten op elk van de afwegingscriteria. Dit levert de 

zogenaamde ‘effectenmatrix’ op.  

4. Tenslotte wordt bekeken welke maatregel het hoogste scoort over alle 

afwegingscriteria samen. In deze sommering wordt ook het gewicht of het belang van 

de criteria verdisconteerd, die door de gebruiker aan de criteria wordt toegekend.  

 

Een belangrijke reden om voor MCA te kiezen is dat deze methodiek het toestaat dat 

ongelijksoortige effecten in de analyse geïntegreerd worden. Dit is bij veiligheidsmaatregelen 

in het bijzonder het geval waarbij naast veiligheidseffecten ook allerlei neveneffecten op 

maatschappelijk en economisch gebied samengenomen moeten worden.  

Een tweede reden is dat MCA geschikt is voor moeilijk te kwantificeren effecten. De eisen 

zijn minder hoog dan bijvoorbeeld bij een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA), 

waarbij alle effecten zoveel mogelijk in geld worden uitgedrukt. Effecten op veiligheid of 

maatschappelijke neveneffecten van veiligheidsmaatregelen zijn alleen maar op een algemeen 

niveau te schatten; er is veel minder precisie mogelijk. 

Een derde reden is dat de pretenties van MCA minder hoog zijn. Gaat het bij MKBA om de 

bepaling van het objectief beste kosten-baten alternatief, MCA verdisconteert het subjectieve 

perspectief van de gebruiker. Het politiek-maatschappelijk perspectief van de gebruiker zal bij 

het nemen van veiligheidsmaatregelen altijd een rol spelen, wat grenzen stelt aan de pretenties 

van een afwegingsinstrument. Het instrument is een ondersteuning van de besluitvorming van 

de gebruiker voor het bepalen van het optimale besluit vanuit zijn perspectief: het structureert 

het afwegingsproces en maakt de besluitvorming transparant.  

 

Er zijn verschillende technische uitwerkingen van MCA. De verschillen betreffen de bepaling 

van de effecten(schalen), de waarderingsfunctie, de sommatie van waarderingscores en de 

wegingcoëfficiënten. Het bestek van dit onderzoek staat het niet toe hier op in te gaan.  

Een typische toepassing van MCA betreft het ondersteunen van een keuze tussen 

verschillende wederzijds uitsluitende alternatieven. Het doel van MCA is dan om het ‘beste’ 

alternatief te identificeren, gegeven de opties, de omstandigheden en de prioriteiten. 

                                                 
2
 Zie voor het rapport op http://wodc.nl/onderzoeksdatabase/methode-ontwikkelen-om-veiligheids-en-

economische-belangen-tegen-elkaar-af-te-wegen.aspx 
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In Nederland wordt MCA vaak toegepast in het kader van milieu effect rapportage (mer) 

procedures, wanneer een groot aantal alternatieven tegen elkaar afgewogen moet worden op  

basis van een groot aantal (milieu)criteria.
3
  Er komen ook toepassingen voor in de sfeer van 

de gezondheidszorg: ‘Welk type woning heeft de beste luchtkwaliteit binnen?’  

MCA wordt ook gebruikt bij de bepaling van de ‘beste’ locatie voor specifieke activiteiten 

zoals industrie, infrastructurele projecten en energievoorzieningen
4
; een voorbeeld is de vraag 

wat de beste locatie voor de opslag van afval?
5
   

In het bedrijfsleven wordt MCA wel gebruikt voor de ondersteuning van strategische 

besluiten zoals de keuze van de (beste) toeleverancier. 

In ons geval dient MCA eenvoudig van opzet te zijn omdat de beleidsmaker en ondernemer 

het zelf uit moeten kunnen voeren en het logische verband moet kunnen zien tussen de eigen 

input en het eindresultaat. De systematiek van een programma als BOSDA
6
 of soortgelijke 

programmatuur is in ons geval te ingewikkeld, gegeven het doel en functie van het 

instrument.  

In figuur 1 is de samenhang weergegeven tussen de verschillende elementen zoals die door 

MCA gehanteerd wordt. Vertaald naar onze situatie: er worden maatregelen overwogen om de 

veiligheid te vergroten die uiteenlopende effecten hebben op criteria die van belang zijn, dus 

op ‘veiligheid’ maar ook op ‘kosten’, ‘tegengaan van verpaupering van de buurt’, ‘het 

aantrekkelijker maken van een winkelgebied’, ‘de belasting van het politiecorps’, etc.  

 

 Figuur 1: samenhang verschillende elementen in MCA voor veiligheidsmaatregelen. 

 

 
 

                                                 
3
 RIVM rapport 630500001/2005. ‘MCA en MKBA: structureren of sturen?’. Een verkenning van 

beslissingsondersteunende instrumenten voor Nuchter omgaan met Risico’s., E.Lebret, K.Leidelmeijer, 

H.F.P.M. van Poll (eds), pp 83. 
4
 Of bij de bepaling van de beste activiteit bij een specifieke locatie. Zie “The use of multi-criteria evaluation in 

spatial policy”, Marjan van Herwijnen en Ron Janssen, IVM, VU. 
5
 RIVM rapport 630500001/2005 

6
 “Beslissingondersteunend Systeem voor Discrete Alternatieven” (BOSDA); Dit is een gezamenlijk product van 

het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de VU en het Ministerie van Financiën, afdeling 

beleidsevaluatie en –instrumentatie. 
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Vanuit de belangen van de gebruiker worden deze criteria verschillend gewogen (de β ’s): het 

ene criterium is belangrijker dan het andere. De waardering van effecten wordt bepaald door 

zowel de omvang van het effect als het gewicht dat aan het effect gehecht wordt. De 

waardering tussen gebruikers kan dus verschillen door een verschil in inschatting van effecten 

en/of door een verschil in de verhouding tussen de gewichten die aan de effecten gegeven 

worden. 

 

 

Voorbeeld van toepassing 
 

We zullen in het onderstaande de opzet van het instrument illustreren met een concreet 

voorbeeld op het terrein van de sociale veiligheid. Wat betreft de toepassing van het 

afwegingsinstrument bestaat er geen principieel verschil tussen vragen op het terrein van 

sociale- en fysieke veiligheid.  

 

Maatregelen  

 

Allereerst is er natuurlijk sprake van een probleemsituatie die het nodig maakt dat er 

veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen. We nemen als voorbeeld een winkelgebied 

waarin veel diefstal plaatsvindt en waar men maatregelen wil nemen om deze diefstal te 

bestrijden.
7
 We nemen vervolgens aan dat er een drietal maatregelen op tafel ligt, die door 

experts (politie, veiligheidsadviseurs, ambtenaren en vertegenwoordigers van de 

ondernemers) worden overwogen. In tabel 1 worden deze maatregelen weergegeven. 

 

Tabel 1: overzicht van maatregelen 

 
1 Een dag per week centrummanagement veiligheid (code Cmgt2) 

 Het centrummanagement bestaat eruit dat de ondernemers in het centrum bezocht en geadviseerd 

worden door een veiligheidsconsulent op het gebied van veiligheid voor een dag in de week.  

2 Overlastdonatie op grote schaal (code Don) 

Winkeliers die een winkeldief op heterdaad betrappen kunnen direct een donatie ontvangen die door de 

winkeldief direct als boete betaald moet worden. Het is tevens bedoeld als lik op stuk beleid. 

3 Burenwaarschuwingssysteem op grote schaal, incl. training (code Bws) 

Op dit moment functioneert er al een burenwaarschuwingssysteem maar dan op kleine schaal. De 

maatregel behelst dus het opschalen ervan. In dit systeem kan een winkelier, die een verdacht persoon 

in de winkel krijgt, met een knop zijn buren waarschuwen, die vervolgens een kijkje komen nemen. 

 

 

Criteria 

 

Vervolgens moet de gebruiker bepalen welke afwegingscriteria voor hem of haar belangrijk 

zijn bij de evaluatie van de verschillende maatregelen. In de applicatie zal een groot aantal 

van deze afwegingscriteria reeds opgenomen zijn, waardoor de gebruiker alleen maar de 

criteria die voor hem van belang zijn, aanvinkt. Bijlage 1 bevat een lijst die voor de meeste 

situaties waarin veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden, redelijk compleet is. Dit is 

bevestigd in de vier casus waar slechts in twee gevallen een extra criterium is toegevoegd. 

In het voorbeeld zou de gebruiker kunnen kiezen voor de criteria in tabel 2. 

                                                 
7
 De tweede casus in de bijlage is hiervoor gebruikt maar alleen fragmentarisch en de data zijn fictief; het is dus 

geen integrale weergave. 
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Belangrijk in de lijst van criteria is dat deze zoveel mogelijk verschillende aspecten afdekken. 

Ideaal is wanneer de criteria onderling zelfs volledig onafhankelijk zouden zijn. Dit is bij 

veiligheidsmaatregelen per definitie echter onmogelijk. De omvang van de meeste 

neveneffecten, bijvoorbeeld ‘de vermindering van de verpaupering van de buurt’ zal mede 

worden bepaald door de mate waarin de veiligheid vergroot is. Hierdoor zal het 

veiligheidseffect van een maatregel correleren met het betreffende neveneffect. Zolang er 

echter sprake is van een onafhankelijke dimensie (‘verpaupering’) die een autonome 

waardering geniet en niet synoniem is met ‘veiligheid’ is de correlatie geen probleem. De 

verschillen tussen de waardering van maatregelen – gegeven een verschil in veiligheidseffect 

– worden door de sommatie van onderling gecorreleerde effecten aldus uitvergroot maar 

zolang het om onafhankelijk gewaardeerde effecten gaat, is dit ook terecht. 

 

 

Tabel 2: overzicht van de afwegingscriteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders is dit met effecten die zodanig met (on)veiligheid samenhangen dat het eigenlijk 

aspecten van dit begrip zijn. We denken hier aan de schade door inbraak en vernieling, 

letselschade en geestelijke schade door geweld, opsporing- en vervolgingskosten, justitiële 

kosten. Deze aspecten correleren zeer sterk met ‘de mate van onveiligheid’, in enge zin 

gedefinieerd als ‘het aantal incidenten per jaar’
8
. Het gewicht dat wij toekennen aan 

‘veiligheid’ is echter niet gebaseerd op de statistiek maar juist op de directe gevolgen van 

criminele activiteiten als schade, leed en vervolgingskosten. In het instrument incorporeren 

we dus in het effect op veiligheid van maatregelen de effecten op aspecten die direct en 

uitsluitend samenhangen met een vergroting van de veiligheid. Vandaar dat in het lijstje van 

criteria ‘het vergroten van veiligheid’ gedefinieerd wordt als: 
 

Het verminderen van lichamelijk en geestelijk letsel door geweld en het terugbrengen van schade door diefstal, 

inbraak en vernieling, plus de direct daaruit voortvloeiende baten zoals minder inverdieneffecten van bedrijven 

en winkels, minder opsporingskosten, minder justitiële vervolgingskosten, minder zorgkosten, etc. 
 

                                                 
8
 Een maatregel die de veiligheid vergroot, kan niettemin op de korte termijn de opsporing- en vervolgingkosten 

doen toenemen; op de langere termijn mag worden verondersteld dat een maatregel die de veiligheid vergroot de 

opsporing- en vervolgingskosten verlaagt. 

Afwegingscriterium 

Vergroting van veiligheid 

Vermindering van overlast 

Vergroting aantrekkelijkheid als winkelgebied  

Vergroting aantrekkelijkheid als werkgever 

Hoogte extra initiële kosten (materieel /personeel) 

Hoogte extra vaste lasten (onderhoud / personeel) 

Mate van belasting van privacy, hinder, e.d. 

Maatschappelijk draagvlak voor de maatregel 

(Extra) belasting of ontlasting v.h. politiecorps 
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‘Overlast’ is een moeilijk te omschrijven begrip. In het instrument is het gedefinieerd als: 
 

Gedrag dat op zichzelf niet crimineel is maar waar mensen – onder de huidige normen en waarden – ernstige 

hinder van ondervinden en dat vaak een structureel en een groepskarakter heeft maar niet altijd. Gedacht kan 

worden aan lawaai, vervuiling, hinderen, intimidatie, bedreiging, mensen lastig vallen op allerlei manieren, 

dronkenschap, etc. De direct hieruit voortvloeiende lasten, leed en kosten zijn geïncorporeerd in het begrip. 

 

 

Weging 

 

Een gebruiker zal de afwegingscriteria niet alle even belangrijk vinden. De effecten op het ene 

criterium zal hij of zij zwaarder wegen dan die op een ander criterium. In Tabel 3 wordt een 

overzicht gegeven van een mogelijke weging (kolom 2). Het perspectief is dat van de 

gemeente; een ondernemer zou in ieder geval de derde en vierde factor zwaarder wegen. 

 

 

Tabel 3: overzicht van de weging van de criteria naar belang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de systematiek krijgt het belangrijkste criterium altijd een ‘10’. De scores van de overige 

criteria worden hieraan gerelateerd. Het gaat erom de juiste verhouding in het gewicht te 

bepalen tussen de criteria. Een score van ‘0’ wil zeggen dat het criterium er voor deze 

gebruiker niet toe doet. Criteria met nulscores worden niet meegenomen in de analyse. Er 

kunnen meerdere criteria zijn met dezelfde score. In het voorbeeld wordt ‘een vermindering 

van overlast’ even zwaar gewogen als ‘een vergroting van de veiligheid’. 

 

In het model is gekozen voor een directe weging door de gebruiker: hij of zij geeft door 

middel van getallen direct aan welk gewicht het ene criterium heeft ten opzichte van elk 

andere. Strikt genomen is dit een vrijwel onmogelijke exercitie, immers elke bilaterale 

verhouding tussen de gewichten van de criteria zou moeten kloppen. Dit is wiskundig alleen 

mogelijk indien er slechts één onderliggende dimensie is die bepalend is voor de hoogte van 

de gewichten. Om de kwaliteit van de weging te verbeteren wordt in MCA vaak gebruik 

gemaakt van paarsgewijze vergelijking. In deze methodiek wordt de gebruiker over elk paar 

van criteria gevraagd welke van de twee belangrijker is. Een aggregatie van deze 

Afwegingscriterium Gewicht 

Vergroting van veiligheid 10 

Vermindering van overlast 10 

Vergroting aantrekkelijkheid als winkelgebied  4 

Vergroting aantrekkelijkheid als werkgever 3 

Hoogte extra initiële kosten (materieel /personeel) 7 

Hoogte extra vaste lasten (onderhoud / personeel) 9 

Mate van belasting van privacy, hinder, e.d. 6 

Maatschappelijk draagvlak voor de maatregel 8 

(Extra) belasting of ontlasting v.h. politiecorps 7 
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parenvergelijking levert dan een reeks gewichten op voor de criteria die het minst strijdig is 

met de door de gebruiker gemaakte vergelijkingen. 

De keuze om de gebruiker een directe weging te laten maken, wordt voor de onderzoekers 

gerechtvaardigd om een aantal verschillende redenen: 

 welke methodiek ook gekozen wordt, het blijft moeilijk, 

 het instrument moet eenvoudig blijven, 

 bij directe weging blijft het verband tussen gegevensinvoer en resultaat transparant en 

kan de gebruiker bij wijziging van gewichten direct het effect zien, 

 de structuur in de effectenmatrix (zie verderop) is het meest bepalend voor de 

uitkomst; het resultaat is tamelijk robuust voor beperkte wijzigingen in de 

wegingcoëfficiënten.  

 

Wellicht kan een verbetering bereikt worden door een getrapte weging. Hierbij wordt de 

gebruiker eerst gevraagd de hoofdaspecten te wegen: ‘veiligheid’, ‘kosten’, ‘maatschappelijke 

neveneffecten’ en ‘economische neveneffecten’. Vervolgens moet de gebruiker binnen elke 

groep de verschillende criteria onderling (binnen elke groep) onderling gaan wegen.  

In tabel 4 is een dergelijke weging uitgevoerd. Eerst zijn de vier hoofdgroepen gewogen: 

veiligheid en overlast, kosten, maatschappelijke neveneffecten en economische neveneffecten. 

Deze groepswegingcoëfficiënten zijn te vinden in de tweede kolom.  

 

 

Tabel 4: een getrapte weging van de criteria 

 

 

 

In de derde kolom staan de criteria die binnen elk hoofdaspect worden onderscheiden met 

daarachter de wegingcoëfficiënten van de criteria binnen elk hoofdaspect. 

Het samengestelde gewicht van elk criterium (vijfde kolom) wordt berekend door het product 

van het groepsgewicht en het gewicht van het criterium binnen de groep. De gewichten 

 Gewicht 

Afwegingscriterium Groep  
Binnen 

groep 

Samen-

gesteld 

Overall 

 

Vergroting van 

veiligheid en 

vermindering 

overlast 

10 Vergroting veiligheid 10 5 10 

  Vermindering overlast 10 5 10 

      

Kosten 8 Hoogte extra initiële kosten  8 3,56 7 

  Hoogte extra vaste lasten  10 4,44 9 

      
Maatschappelijke 

neveneffecten 
10 Mate van belasting van privacy, hinder, e.d. 8 2,96 6 

  Maatschappelijk draagvlak voor de maatregel 10 3,70 7 

  (Extra) belasting of ontlasting politiecorps 9 3,33 7 
      
Economische 

neveneffecten 
3 Vergroting aantrekkelijkheid als winkelgebied  10 1,67 3 

  Vergroting aantrekkelijkheid als werkgever 8 1,33 3 
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binnen elke groep moeten eerst worden genormaliseerd, dat wil zeggen, gedeeld door het 

totaal van de gewichten in de groep. Hierdoor sommeren de relatieve gewichten per groep 

steeds tot het totale groepsgewicht; dit is noodzakelijk om de wegingcoëfficiënten van de 

criteria van een groep vergelijkbaar te houden met die van andere groepen. Zo volgt het 

gewicht van ‘De mate van belasting van privacy, hinder, e.d.’ uit de volgende berekening: 10 

x 8/(8+10+9) = 2,96. De som van de samengestelde coëfficiënten blijft gelijk aan die van de 

groepscoëfficiënten. In kolom 6 zijn alle coëfficiënten weer omgezet in scores op een 0-10 

schaal.
9
 

Het grote voordeel van de getrapte weging is dat zij genuanceerder is dan de ongetrapte 

weging. Doordat de aantallen kleiner zijn (eerst in de eerste trap en daarna binnen de groepen 

in de tweede trap) wordt de afweging gemakkelijker. Ook is het ‘appels met peren’ 

vergelijken binnen elke groep iets minder groot. 

Het grote nadeel van de getrapte weging is, dat de relatie tussen data-invoer en 

evaluatieresultaat minder helder wordt, wat ten koste gaat van de beoogde functie van het 

instrument. Een tweede nadeel is dat de groepsgrootte een ongewenst effect heeft op de 

wegingcoëfficiënten. Een vergroting van een groep met een extra criterium doet alle 

uiteindelijke wegingcoëfficiënten per criterium in die groep dalen. Dit is niet goed te 

rechtvaardigen. Dit speelt een minder grote rol zolang de groepen ongeveer even groot zijn. 

In het afwegingsinstrument is alleen de ongetrapte weging opgenomen. In de uitwerking van 

de softwareapplicatie zou de getrapte weging als optie opgenomen kunnen worden. 

 

 

Effectenmatrix 

 

In de volgende stap
10

 schat de gebruiker de effecten die de maatregelen zullen hebben op de 

criteria.
11

 Deze effecten kunnen in de praktijk van allerlei aard zijn: teruggang van het aantal 

misdrijven, kostenvergroting (in euro’s), imagoverbetering, belasting van het corps in uren, 

etc. Het kunnen omgaan en integreren van dergelijke uiteenlopende waardeschalen is 

tegelijkertijd het sterke en het zwakke punt van MCA. In MCA worden de scores van de 

maatregelen op elk criterium ‘genormaliseerd’, dat wil zeggen: omgezet in waarden tussen 0 

en 1
12

. Hierna zijn de schalen van alle criteria ‘vergelijkbaar’ geworden en kan er 

gesommeerd worden.  

‘Normalisatie’ heeft echter een groot nadeel: is de marge tussen de effecten van maatregelen 

op een criterium klein dan worden de verschillen tussen de effecten sterk overgewaardeerd, 

immers ook kleine verschillen worden ‘uitgerekt’ naar een 0 – 1 range. Hierdoor leiden 

relatief kleine verschillen tot grote verschillen in waarderingscores. Dit is terecht wanneer een 

klein verschil een grote betekenis of impact heeft, bijvoorbeeld 1/2
o
C stijging van de 

gemiddelde temperatuur op aarde. Meestal betekent een klein verschil in effect op een 

criterium dat er op dit punt weinig verschil tussen de maatregelen bestaat.  

In dit afwegingsinstrument is gekozen voor een wezenlijk andere benadering. In plaats van 

effecten van verschillende aard op verschillende schalen om te zetten naar schalen die met 

                                                 
9
 Daarbij wordt de hoogste score (de score 5 op veiligheid) op 10 gesteld en de andere cijfers in kolom 5 worden 

vermenigvuldigd met 10/5.  
10

 In de praktijk wordt meestal eerst de effectenmatrix ingevuld en worden daarna de criteria gewogen. De reden 

hiervan is dat de deelnemers aan de datasessie na het invullen van de effecten van de maatregelen zich een veel 

scherper beeld hebben gevormd van de criteria waardoor ze deze beter kunnen wegen. 
11

 De gebruiker kan de effecten individueel inschatten maar hij kan dit ook samen met andere doen of laten doen 

door een team van deskundigen. 
12

 Er moet tevens voor gezorgd worden dat alle schalen dezelfde kant op staan: hoe groter de waarde hoe 

positiever het effect. In de praktijk moeten vaak schalen in waarde omgedraaid worden binnen de range 0 – 1. 
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elkaar vergelijkbaar zijn, wordt bij elk criterium op voorhand uitgegaan van dezelfde 

effectenschaal: een semantische schaal die in algemene termen de omvang van elk effect 

beschrijft op elk criterium.  

 

Als antwoordschaal wordt gebruikt: 

 Niet of te verwaarlozen  

 Zeer weinig  

 Weinig  

 Behoorlijk 

 Veel  

 Zeer veel  

 Extreem veel  

 

Vervolgens wordt de vraagstelling voor elke maatregel met betrekking tot elk criterium gelijk 

gemaakt: “In welke mate draagt maatregel x bij aan een verbetering/verhoging/verlaging 

van criterium y?” 

Bijvoorbeeld: ‘in welke mate draagt de invoering van het burenwaarschuwingssysteem bij aan 

een verbetering van de veiligheid?’ en: ‘In welke mate verlaagt (of verhoogt) de maatregel de 

belasting van het politiecorps?’ 

Het nadeel hiervan is dat er op een zeer algemeen niveau effecten worden geschat. Kosten 

worden niet in euro’s gemeten, veiligheid niet in ‘aantal incidenten’ en de politiebelasting niet 

in ‘uren mankracht’, alles wordt uitgedrukt als een ‘mate van impact’ van de maatregel op de 

verschillende criteria. Echter, de minder precieze schatting van effecten sluit wat betreft 

veiligheidsmaatregelen juist goed aan bij de (on)mogelijkheden in de praktijk, gegeven de 

onzekerheid van veel effecten. Kortom: voor verreweg de meeste criteria is deze beperking 

toch al noodzakelijk. 

De algemene termen in de schaal brengen het gevaar mee dat personen deze verschillend 

interpreteren of invullen. Dit is echter niet erg zolang de verschillen tussen de effecten over de 

verschillende maatregelen maar consistent, volgens dezelfde interpretatie, worden geschat. 

Uiteindelijk zijn alleen de verschillen in effecten tussen de maatregelen per criterium van 

belang en niet wat nu precies ‘weinig’ of ‘behoorlijk’ betekent.
13

 

Daarnaast zijn er de volgende voordelen:  

 Doordat alle schalen gelijk zijn, is een normalisering niet meer nodig. Zo wordt 

voorkomen dat sommige verschillen tussen maatregelen kunstmatig opgeblazen worden. 

De impact van de effecten wordt nu uitsluitend nog door de weging beïnvloed. 

 Doordat de vraagstelling en de antwoordschaal steeds dezelfde is, wordt het invullen en 

omzetten van de effectenmatrix sterk vereenvoudigd. 

 De relatie tussen ingevuld effect en het uiteindelijk evaluatieresultaat wordt maximaal 

transparant. 

 Indien de gebruiker afwegingscriteria wil toevoegen die in zijn geval belangrijk zijn, is 

dit zeer eenvoudig, immers de vraagstelling hoeft niet te veranderen en de gebruiker hoeft 

niet zelf nieuwe antwoordschalen te maken. 

 

In tabel 5 wordt de effectenmatrix van ons voorbeeld weergegeven. 

                                                 
13

 Ook in het geval de schattingen in teamverband worden gemaakt en de leden van het team zouden 

verschillende interpretaties geven aan de termen, levert dit geen probleem op zolang het team het er maar over 

eens is dat de ene maatregel meer effect heeft dan de andere. 
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Tabel 5: effectenmatrix 

 

 

Voor de methodiek is het cruciaal dat de effectenmatrix horizontaal wordt ingevuld. Eerst 

moet het effect van alle maatregelen op het vergroten van de veiligheid worden geschat. 

Daarna het effect van alle maatregelen op het verminderen van overlast, etc. Het gaat immers 

om het vergelijken van de effecten van maatregelen; dit lukt het beste wanneer de effecten van 

maatregelen op eenzelfde criterium direct na elkaar worden geschat. 

 

De verbale inschatting wordt vervolgens omgezet in een waardering die we in een getal, een 

waarderingscore, willen uitdrukken. Zie figuur 2.  

 

Figuur 2: verband tussen effecten van maatregelen en waardering 

 

 

 Effect van onderstaande maatr. op criteria links 

Afwegingscriterium 
Veiligheids-

management 

Overlast-

donatie 

Buren-

waarschuwings-

systeem 

Vergroting van veiligheid Extreem veel Behoorlijk Veel 

Vermindering van overlast Geen Behoorlijk Behoorlijk 

Vergroting aantrekkelijkheid als winkelgebied  Behoorlijk Weinig Weinig 

Vergroting aantrekkelijkheid als werkgever Weinig Weinig Behoorlijk 

Hoogte extra initiële kosten (materieel /personeel) Geen Geen Behoorlijk 

Hoogte extra vaste lasten (onderhoud / personeel) Behoorlijk 
Geen of 

minimaal 
Zeer weinig 

Mate van belasting van privacy, hinder, e.d. Geen Geen Geen 

Maatschappelijk draagvlak voor de maatregel Zeer veel Extreem veel Zeer veel 

(Extra) belasting of ontlasting v.h. politiecorps Geen Weinig Geen 
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Het principe van MCA is dat we de waarderingscores voor een maatregel kunnen sommeren 

om tot een totale waardering voor de maatregel te komen. In figuur 2 wordt weergegeven hoe 

de semantische schaal wordt omgezet in waarderingscores. De bovenste scheve zwarte lijn 

geeft het verband weer tussen de omvang van het effect en de uiteindelijke waardering: hoe 

groter (positiever) het effect van een maatregel op een bepaald criterium, des te groter de 

waardering. We veronderstellen een simpel lineair verband: de waardering neemt evenredig 

toe met de grootte van het – positief – effect. Een uitzondering maken we voor de extremen: 

we veronderstellen dat de verschillen in waardering afnemen in de extremen van de schaal 

van effecten. Het verschil in waardering tussen ‘niets’ en ‘zeer weinig’ is kleiner dan het 

verschil tussen ‘zeer weinig’ en ‘weinig’. Dit fenomeen is ontleend aan de Cumulatieve 

Prospect theorie (CPT). Empirisch onderzoek - oorspronkelijk van Kahneman en Tversky en 

later van tal van anderen - heeft tot het inzicht geleid dat ‘waardering’ aan deze voorwaarde 

voldoet.
14/15

 Zouden we dit fenomeen volledig verwerken in de waarderingscurve dan zouden 

we er een vloeiende S-curve van moeten maken.
16

 Omdat we de transparantie in de 

berekening van de totaalscores belangrijker achten, hebben we dit niet gedaan.
17

  

 

De waardering wordt echter ook nog door het gewicht van het criterium bepaald: hoe 

belangrijker een criterium gevonden wordt, des te zwaarder wordt een effect gewaardeerd. De 

bovenste lijn in de grafiek heeft een wegingcoëfficiënt van 1
18

, de maximale 

wegingcoëfficiënt en geldt dus een uiterst belangrijk criterium. De vlakkere rode lijn heeft een 

wegingcoëfficiënt van 0,5. De waardering is het product van waarderingscore – gebaseerd op 

het effect – en de wegingcoëfficiënt, die het gewicht van het criterium weergeeft in 

verhouding tot dat van de andere criteria. De waarderingen van de onderste lijn zijn dus de 

helft van die van de bovenste lijn. 

In tabel 6 zijn de waarderingscores weergegeven, die gebaseerd zijn op de effecten van tabel 

5, dus nog ongewogen. Merk op dat er ook getallen bij staan (40, 60) die tussen de scores 

inzitten die behoren bij de effectencategorieën. Dit gebeurt als de gebruiker toch nog een 

nuance aan wil geven in de vergelijking met de effecten van andere maatregelen
19

. 

Een ander punt dat toelichting behoeft, is het vóórkomen van negatieve scores. Dit heeft te 

maken met de richting van de antwoordschalen. In MCA worden de scores opgeteld: hoe 

                                                 
14 (Cumulative) Prospect Theory is een alternatief voor Expected Utility als keuze theorie in een onzekere en 

risicovolle omstandigheden. Er is zeer veel literatuur beschikbaar over CPT. Een belangrijke bundel is “Choices, 

Values and Frames”, Ed. D. Kahneman en A. Tversky, Cambridge University Press, 2000. Hierin staan een 

groot aantal van de belangrijkste artikelen tot dat moment in, waaronder: 

 Kahneman en Tversky, “Prospect Theory, an Analysis of Decision under Risk”, Econometrica, 

47:2,263-291, 1979. Dit is het eerste artikel over prospect theory. Hierin wordt ook gerapporteert over 

het empirisch onderzoek en wordt de S-vormige waarde functie geintroduceerd. 

 Tversky en Kahneman, “Advances in Prospect Theory, Cumulative Representation of Uncertainty”, 

Journal of Risk and Uncertainty, 5, 297-323, 1992. Hierin wordt een overzicht gegeven van de 

ontwikkelingen rond besluitvorming onder onzekerheid en risico tot dat moment en wordt Cumulative 

Prospect Theory ontwikkeld. 
15

 We nemen aan dat voor elke maatregel op elk criterium het referentiepunt voor het verwachte effect ergens 

tussen ‘niet’ en ‘extreem veel’ op de schaal ligt. 
16

 Veel MCA programma’s maken gebruik van de S-curve. 
17

 Een ander aspect van CPT: het verschil in waardering tussen positieve en negatieve effecten (negatieve 

effecten worden meer negatief gewaardeerd dan positieve effecten positief) is niet meegenomen. 
18

 De gebruiker wordt een weging gevraagd tussen 0 en 10. In het model worden deze door 10 gedeeld en 

omgezet in een getal tussen 0 en 1. 
19

 Als de gebruiker eenmaal gewend is aan de antwoordschaal, schakelt hij of zij gaandeweg over tot het scoren 

in getallen in plaats van in semantische omschrijvingen. 
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hoger de totaalscore hoe positiever de maatregel wordt gewaardeerd. Dan is het belangrijk er 

voor te zorgen dat alle antwoordschalen qua betekenis dezelfde kant op staan. Een hoge score 

moet een positiever effect weerspiegelen dan een lage score. Is dit niet het geval dan draait 

men in MCA veelal de schaal om.  

 

 

Tabel 6: waarderingscores, gebaseerd op de effectenmatrix in tabel 5, met de omzetting 

van grafiek 2. 

 

 

Een voorbeeld zijn de kosten. Brengt een maatregel in verhouding veel kosten met zich mee 

dan is dit een negatief punt. Door de schaal om te draaien, krijgen ‘hoge kosten’ een lage –

slechte– score en dragen dus weinig bij aan de totaalwaardering van de maatregel. Zo wordt 

in MCA veelal de schaal 0 – 100 voor kostenwaarderingen omgedraaid in een 100 – 0 schaal, 

immers kosten worden negatief gewaardeerd. ‘Veel kosten’ krijgt dan de score 30 in plaats 

van de score 70. 

Wij hebben voor een andere methodiek gekozen: negatieve effecten worden letterlijk van een 

minteken voorzien. Zo krijgt het effect ‘veel kosten’ de score -70. Dit kan omdat we de 

effectenschaal – die voor elk criterium dezelfde is – in het negatieve kunnen spiegelen. Wat 

we in feite doen is de waarderingcurve in figuur 2 naar links doortrekken. Zie figuur 3. Op de 

horizontale as, links van de verticale as worden negatieve effecten weergegeven, met dezelfde 

oplopende schaal van omvang. In het kwadrant linksonder wordt dan het verband gelegd 

tussen negatieve effecten en negatieve waarderingscores.  

 

De effecten op de meeste criteria zullen per definitie hetzij positief, hetzij negatief zijn. Zo zal 

het effect op veiligheid van een veiligheidsmaatregel misschien niet groot zijn maar in ieder 

geval positief. De kosten die gemaakt moeten worden voor de realisatie van een maatregel 

worden per definitie negatief gewaardeerd. Een criterium dat zowel een negatief als een 

positief effect van een maatregel kan krijgen is ‘de belasting (manuren) van het politiecorps’. 

Zo zal ‘extra surveilleren’ de politie belasten maar maatregelen met een preventieve werking 

zoals het installeren van bewakingscamera’s zouden de politie kunnen ontlasten. Op dit 

criterium zijn dus zowel negatieve als positieve scores mogelijk. 

 

Afwegingscriterium 
Veiligheids-

management 

Overlast-

donatie 

Buren-

waarschuwings-

systeem 

Vergroting van veiligheid 100 50 70 

Vermindering van overlast 0 50 60 

Vergroting aantrekkelijkheid als winkelgebied  60 30 30 

Vergroting aantrekkelijkheid als werkgever 40 30 50 

Hoogte extra initiële kosten (materieel /personeel) 0 0 -50 

Hoogte extra vaste lasten (onderhoud / personeel) -40 -5 -10 

Mate van belasting van privacy, hinder, e.d. 0 0 0 

Maatschappelijk draagvlak voor de maatregel 80 100 90 

(Extra) belasting of ontlasting v.h. politiecorps 0 30 0 
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Figuur 3: de waarderingscurve voor positieve en negatieve effecten samen 

 

 
 

 

 

Weging van waarderingscores 

 

Om de uiteindelijke waardering van de effecten op de criteria te krijgen moeten de 

waarderingscores van tabel 6 gewogen worden met de wegingcoëfficiënten van tabel 3. Zie 

tabel 7.  

 

 

Tabel 7: waardering van de effecten; de waarderingscores gewogen met de 

wegingcoëfficiënten van de criteria. 

 

Afwegingscriterium 
Veiligheids-

management 

Overlast-

donatie 

Buren-

waarschuwings-

systeem 

Vergroting van veiligheid 100 50 70 

Vermindering van overlast 0 50 60 

Vergroting aantrekkelijkheid als winkelgebied  24 12 12 

Vergroting aantrekkelijkheid als werkgever 12 9 15 

Hoogte extra initiële kosten (materieel /personeel) 0 0 -35 

Hoogte extra vaste lasten (onderhoud / personeel) -36 -5 -9 

Mate van belasting van privacy, hinder, e.d. 0 0 0 

Maatschappelijk draagvlak voor de maatregel 64 80 72 

(Extra) belasting of ontlasting v.h. politiecorps 0 21 0 

    

Totaalscores 164 218 185 
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De wegingcoëfficiënten, die lopen van 0 tot 10, worden hierbij door 10 gedeeld, zodat we 

coëfficiënten krijgen van 0 tot 1
20

.  Zo wordt de hoogte van de waardering van de extra vaste 

lasten van ‘veiligheidsmanagement’: 9/10 x (-40)= -36. 

 

We zien dat de maatregel ‘overlastdonatie’ de hoogste totaalscore krijgt. Hoewel van de 

maatregel het kleinste effect wordt verwacht op veiligheid, scoort hij hoog omdat de kosten 

nihil zijn. De kosten van het ‘veiligheidsmanagement’ en van het 

‘burenwaarschuwingssysteem’(BWS) worden vergelijkbaar hoog gewaardeerd, echter een 

belangrijk neveneffect van het BWS is dat het overlast doet verminderen; dit mist het 

‘veiligheidsmanagement’ waardoor deze als laagste scoort. We benadrukken hier nogmaals 

dat het hier om fictieve cijfers gaat. 

 

We zagen in tabel 6 dat het ‘veiligheidsmanagement’ het beste effect heeft op het 

aantrekkelijker maken van het winkelgebied (in hoofdzaak door het veiliger te maken). Dit 

zou voor ondernemers de doorslag kunnen geven waardoor ze toch voor deze maatregel 

zouden kiezen. Dit zou tot uitdrukking moeten komen in een andere weging van de criteria. In 

tabel 8 hebben we de wegingcoëfficiënten aangepast aan het ondernemersperspectief. Zij 

staan in de eerste kolom. 

 

 

Tabel 8: waardering van de effecten vanuit ondernemersperspectief 

 

 

 

We zijn ervan uitgegaan dat het merendeel van de kosten door de gemeente wordt betaald 

waardoor deze factor minder zwaar weegt voor de ondernemers. De ‘overlastdonatie’, die 

weinig kost, mist hierdoor voor ondernemers een belangrijk relatief voordeel. 

                                                 
20

 Op zichzelf is dit delen door 10 niet nodig: het maakt voor de vergelijking tussen de maatregelen niets uit. Het 

dient alleen de overzichtelijkheid van de cijfers.  

Weging 

ondern. 
Afwegingscriterium 

Veiligheids-

management 

Overlast-

donatie 

Buren-

waarschuwings-

systeem 

10 Vergroting van veiligheid 100 50 70 

8 Vermindering van overlast 0 40 48 

10 Vergroting aantrekkelijkheid als winkelgebied  60 30 30 

8 Vergroting aantrekkelijkheid als werkgever 32 24 40 

3 Hoogte extra initiële kosten (materieel /personeel) 0 0 -15 

7 Hoogte extra vaste lasten (onderhoud / personeel) -28 -4 -7 

3 Mate van belasting van privacy, hinder, e.d. 0 0 0 

4 Maatschappelijk draagvlak voor de maatregel 32 40 36 

2 (Extra) belasting of ontlasting v.h. politiecorps 0 6 0 
     
 Totaalscores 196 187 202 
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We zien dat het ‘veiligheidsmanagement’ door de ondernemers een aanzienlijke hogere 

waardering krijgt, hoger dan de overlastdonatie. Dit komt ook door het effect op de 

aantrekkelijkheid van het winkelgebied door het veiligheidsmanagement. BWS is echter 

favoriet geworden. De kosten hiervan wegen nu net als bij het veiligheidsmanagement minder 

zwaar. Bovendien scoort het BWS goed op zowel de veiligheid als de overlast waardoor het 

uiteindelijk een hogere waardering krijgt dan de beide andere. 

 

Het is duidelijk dat het perspectief een duidelijke invloed kan hebben op de uitkomst maar dat 

er dan wel sprake moet zijn van aanmerkelijke verschillen in de weging. De uitkomst van het 

instrument is behoorlijk robuust voor beperkte veranderingen in de wegingcoëfficiënten. 

 

 

In de bijlage wordt de toepassing van het afwegingsinstrument zeer beknopt stapsgewijs 

toegelicht. Hierin wordt ook verwezen naar de excel-applicatie die op de website van het 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is te vinden. 
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5.  Resultaten 

 
 

In het navolgende wordt eerst ingegaan op de conclusies met betrekking tot de vraag of, van 

welke en in welke mate er in de praktijk gebruik wordt gemaakt van meer kwantitatieve 

methodieken dan wel protocollen bij de selectie van veiligheidsmaatregelen.  

Daarna wordt verslag gedaan van drie casussen waarbij het afwegingsinstrument is toegepast. 

De eerste was een quick scan van een keuzesituatie in het Stationsgebied Arnhem: welke van 

drie locaties is, vanuit het oogpunt van veiligheid, het meest geschikt voor de vestiging van 

een hotel (5.2). De scan werd uitgevoerd in opdracht van de Veiligheid- en gezondheidsregio 

Gelderland Midden (VGGM). 

De tweede en derde casus zijn uitgevoerd op verzoek van de Veiligheidsregio Midden- en 

West-Brabant en wel voor de brandweer (BMWB) (5.3). Het gaat om de selectie van 

compenserende maatregelen ter beperking van het brandrisico indien niet in voldoende mate 

aan de normstelling in het Besluit Veiligheidsregio's (BVR) voldaan wordt, i.c. als de 

opkomsttijd van de brandweer boven de norm ligt. 

De ervaringen van de gebruikers met het instrument in de casussen zijn in de 

onderzoeksvraagstelling relevant en zijn daarom ook in de rapportage opgenomen (5.4). 

Vervolgens wordt verslag gedaan van de ervaringen die de onderzoekers met de toepassing 

van het instrument hebben opgedaan (5.5). Tenslotte worden de conclusies weergegeven met 

betrekking tot de toepasbaarheid en bruikbaarheid van het afwegingsinstrument (5.6). 

 

 

5.1.  Gebruik van kwantitatieve methoden bij keuzes op het 

         terrein van fysieke veiligheid 

 
 

De eerste twee onderzoeksvragen hebben betrekking op de huidige praktijk in de 

besluitvorming over de selectie van veiligheidsmaatregelen: welke problemen in de afweging 

komen we daar tegen en van welke methodieken wordt gebruik gemaakt om deze afweging te 

ondersteunen. 

De onderzoekers hebben getracht een antwoord op deze vragen te krijgen door middel van 

een deskresearch en interviews met een viertal deskundigen. Vanwege de beperkte scope van 

dit onderzoek konden de onderzoekers de vragen niet uitputtend onderzoeken. De verkenning 

werd nog bemoeilijkt doordat er in de praktijk zeer weinig kwantitatieve methoden in de 

besluitvorming worden gebruikt. 

Hieronder worden de conclusies weergegeven; deze hebben vanwege de beperkte scope van 

het onderzoek nadrukkelijk een tentatief karakter. 

 

Op basis van de verzamelde gegevens (deskstudy en expertinterviews) concluderen de 

onderzoekers dat er in de praktijk nauwelijks van kwantitatieve methodieken gebruik wordt 

gemaakt ter ondersteuning van de besluitvorming. Genoemd worden: 

 Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). Met behulp van deze methodiek 

worden de monetaire effecten, kosten en baten, van verschillende maatregelen met 

elkaar vergeleken.
21

  

                                                 
21

 Zie bijvoorbeeld Akker e.a. (2010).  
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 Een kosten-effect analyse (KEA). Deze is er op gericht de maatregel(en) te selecteren 

die qua verhouding tussen kosten en verwachte veiligheidseffecten optimaal is. 

Veiligheidseffecten kunnen worden berekend over een langere periode, afhankelijk 

van de vraagstelling, en worden monetair gewaardeerd.
22

 

 Multicriteria-analyse (MCA). In deze methodiek worden effecten van alternatieve 

maatregelen berekend of geschat op een aantal uiteenlopende criteria. Dit kunnen 

monetaire criteria zijn maar ook moeilijk kwantificeerbare criteria zoals veiligheid. In 

het laatste geval kunnen algemene semantische schalen worden gebruikt om 

verwachte effecten te scoren. Middels het omzetten van de uiteenlopende soorten 

effecten in gelijksoortige schalen, kan er een 'waarderingsom' per maatregel worden 

bepaald. Er kan ook gebruik worden gemaakt van wegingcoëfficiënten om het verschil 

in gewicht van verschillende effecten aan te geven. De vraag is dan welke maatregel 

de hoogste waardering krijgt.
23

  

 Scenarioanalyse. Hierin wordt voor elk van de overwogen opties, bijvoorbeeld 

tunnelvarianten, nagegaan welke impact bepaalde (ramp)scenario's, zoals brand of een 

railincident in de tunnel zullen hebben. Vervolgens wordt -semikwantitatief-  bepaald 

hoe groot de verschillen in schade/slachtoffers zijn. Tenslotte wordt nagegaan hoe 

men deze schade in elk der varianten door gerichte maatregelen zou kunnen 

reduceren.
24

 

 

In deze verkenning kon moeilijk een inschatting gemaakt worden van de frequentie waarmee 

deze methodieken in de verschillende probleemvelden van fysieke veiligheid worden ingezet. 

Wel durven we op basis van de deskstudy en de expertgesprekken te stellen dat dit zeer 

weinig voorkomt. 

 

Voor zover er van een keuze tussen maatregelen of opties sprake is, wordt dit vaak 

overgelaten aan externe bureaus die dan op basis van deskundigheid met een eenduidig advies 

komen. Dit gebeurt veelal in een stapsgewijs proces of audit met de volgende stappen:
25

  

1. Risico-inventarisatie: het in kaart brengen van bestaande risico's 

2. Risico-analyse: beoordeling in welke mate risico's acceptabel zijn en zo ja of hier 

voldoende preventieve maatregelen tegen zijn genomen,  

3. Risico-evaluatie: hierin wordt vastgesteld welke maatregelen nog meer moeten worden 

genomen op de veiligheid op het juiste niveau te brengen 

4. Rapportage: bevat de verantwoording van het onderzoek en de conclusies en 

aanbevelingen. 

 

Verder zijn er handboeken en protocollen. Een voorbeeld is de Veiligheidseffectrapportage 

(VER), ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Dit 

is een soort protocol voor het samenwerkingsproces tussen publieke en private partijen. De 

VER wordt stapsgewijs uitgevoerd parallel aan de realisatiestadia van ruimtelijke plannen en 

bouwplannen. Men kan er ook voor kiezen een deel van de stappen uit te voeren. Toepassing 

van de VER biedt ongetwijfeld vele voordelen; een belangrijk nadeel van de VER is evenwel 

                                                 
22

 Zie Ministerie van V&W (2004), pp 31. 
23

 Zie bijvoorbeeld het programma 'BeslissingsOndersteunend Systeem voor Discrete Alternatieven (BOSDA),  

R. Janssen en M. van Herwijnen. MCA wordt vaak toegepast in Milieueffectrapportages (M.E.R.) 
24

 Zie bijvoorbeeld COB (2006), Leidraad Scenarioanalyse en TNO-rapport R 2004/104, hoofdstuk 5, 

Scenarioanalyse, pp 39 e.v. 
25

 Ontleend aan AT&C: veiligheids-audit 
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dat het erg veel tijd en dus geld kost om het toe te passen. Lastige vragen bij de toepassing 

zijn dan wie de kosten hiervan draagt en wie de regievoerder van het proces is. 

De onderzoekers hebben de indruk gekregen dat de VER niet vaak wordt toegepast. Voor 

zover de leden van de begeleidingscommissie daar zicht op hebben, bevestigen zij die indruk. 

Een ander voorbeeld is het model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken (IBB). Ook dit is 

ontwikkeld door het CCV. Het is een stappenplan voor het bereiken van brandveiligheid in 

een gebouw. Het plan helpt zowel in de bouwfase als in de gebruiksfase van het gebouw. Het 

begint met een audit als eerder genoemd en gaat verder met de realisatie van de maatregelen 

en de borging van de kwaliteit ervan tot en met het gebruik van het gebouw en het onderhoud 

en voortgaande evaluatie. 

 

Wat opvalt in al deze stappenplannen en audits, is dat hierin voor het proces zeer goede 

richtlijnen worden gegeven maar dat er geen instrumentarium wordt aangeboden om de 

keuzes van de veiligheidsmaatregelen te maken. Er wordt steeds impliciet van uit gegaan dat 

als je maar een goede risico-inventarisatie doet en die goed analyseert, dat de deskundige de 

juiste maatregelen uit de hoed kan toveren. Het wordt zo voorgesteld alsof 'veiligheid' het 

enige criterium is voor de besluitvorming. Als eenmaal het risico bekend is en dan moeten 

vervolgens maatregelen worden genomen die een minimale afdekking van dat risico 

bewerkstelligen. De onderzoekers zijn van mening dat de selectie van maatregelen in de 

praktijk complexer is. Niet alleen zijn risico's vaak meerdimensionaal en moeilijk in te 

schatten, evenzo de effecten van te nemen maatregelen. Bovendien spelen er andere factoren 

mee die de selectie van maatregelen meebepalen (kosten, impact van maatregelen op het 

gebruik, meerdere betrokken partijen met verschillende belangen). 

 

Uit de expertinterviews kwam een aantal factoren naar voren die een methodische afweging 

niet bevorderen. Deze werden op hoofdlijnen door die leden van de begeleidingscommissie 

die in dit veld werkzaam zijn, beaamd: 

1. In de praktijk wordt de noodzaak maatregelen te nemen soms getriggerd door een 

gebeurtenis en dan is er vaak geen tijd voor een methodische afweging.  

2. In het algemeen is er een sterke focus op veiligheidsvergroting, in ieder geval indien er 

een grote kans bestaat op veel slachtoffers. Een methodische afweging waarin naast 

veiligheid meerdere factoren worden meegenomen heeft dan weinig meerwaarde. 

3. Planvorming met als onderdeel het bewaken van veiligheid wordt vaak bepaald door de 

interactie van opdrachtgevers en uitvoerders; hierbij spelen financiële afwegingen een 

grote rol. Voor een objectieve integrale afweging is dan weinig ruimte. 

4. De vaak aanwezige politieke dimensie beperkt de ruimte voor een objectief 

afwegingsproces. 

5. Het is moeilijk om veiligheidsrisico’s expliciet in geld uit te drukken waardoor een 

afweging met andere criteria moeilijk is. In de medische sfeer wordt dit soms wel gedaan. 

6. Opdrachtgevers verwachten van deskundigen dat zij eenduidige adviezen geven; een 

afwegingsproces past hier niet goed bij. 

7. Worden naast veiligheid andere criteria in de analyse opgenomen dan leidt dit tot een 

verlies van controle: voorkeursvarianten zouden kunnen afvallen. 

8. Men schrikt vaak terug van de kosten en het tijdverlies die verbonden zijn aan een 

methodisch afwegingsproces. 

9. In het veld bestaat veel onbekendheid met de beschikbare methodieken en de meerwaarde 

ervan. 
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Op basis van bovengenoemde waarnemingen lijkt het de onderzoekers zinvol zorgvuldig 

onderzoek te doen naar de wijze waarop in de praktijk afwegingen plaatsvinden bij de keuze 

van veiligheidsmaatregelen. Het gaat dan vooral om de vraag hoe in de praktijk complexe 

afwegingen/ keuzes worden gemaakt, zonder dat daarbij methodische hulpmiddelen worden 

gebruikt. Vervolgens zou kunnen blijken welke methodische hulpmiddelen een verbetering 

teweeg zouden kunnen brengen. 
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5.2  Eerste casus: analyse van locaties voor de vestiging van een  

        hotel in het Arnhems Stationsgebied 

 
 

Een quick scan 

 
12 september 2012 
 

 

1. Vraagstelling 
 

Hoewel dit in het oorspronkelijke plan ‘Stationsgebied Arnhem’ niet is voorzien, wordt 

overwogen in het nog te ontwikkelen gebied een hotel te vestigen. De waarschijnlijke reden is 

dat de aldaar beoogde winkels en kantoren moeilijk zijn te realiseren vanwege de 

economische crisis.  

Een hotel brengt bepaalde veiligheidsrisico’s met zich mee. Deze zijn van een hogere orde 

dan bijvoorbeeld winkels en kantoren omdat een hotel mensen herbergt die ’s nachts in rust 

zijn en moeilijker en langzamer zijn te evacueren bij gevaar. Wat dit laatste betreft, wordt met 

name gedacht aan calamiteiten die verband houden met het vervoer van gevaarlijke stoffen 

door het station Arnhem. 

De veiligheid- en gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) maakt zich zorgen over het 

verhoogde veiligheidsrisico en stelt zich ten doel dit zo veel mogelijk te beperken in het geval 

de vestiging van het hotel onvermijdelijk is. In eerste instantie kan getracht worden het risico 

te verkleinen door een in dat opzicht meest geschikte locatie te kiezen. In tweede instantie zal 

worden onderzocht welke veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden – voor elke 

locatie afzonderlijk– om het risico zoveel mogelijk te verkleinen dan wel te compenseren. 

Omdat haast geboden is, is het belangrijk voor VGGM op korte termijn een analyse op 

hoofdlijnen te maken van de risico’s en wat de beste locatie is van het hotel.  

 

Het voorliggend onderzoek voorziet in die behoefte. In de analyse zullen de belangrijkste 

aspecten worden meegenomen. De analyse dient in de eerste plaats de eigen beeldvorming en 

zal hopelijk de besluitvorming tussen alle stakeholders in de goede richting duwen. 

Met het afwegingsinstrument 'Veiligheid en Economie' zal worden geïnventariseerd welke 

locatie te prefereren is, rekening houdend met veiligheidsaspecten en andersoortige effecten 

op bijvoorbeeld kosten en commerciële waarde. Daarbij zullen twee analyses worden gemaakt 

vanuit twee verschillende perspectieven. De eerste geschiedt uitsluitend vanuit het perspectief 

van veiligheid. De tweede gaat uit van het perspectief van de ontwerper/ontwikkelaar voor 

wie veiligheid slechts één van de aspecten is. 

 

2. Analyseresultaten 
 

Dataverzameling 

De directe opdrachtgever was de Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 

(VGGM). Zij wilde graag een snel inzicht in de vergroting van de veiligheidsrisico's door de 

vestiging van een nieuw hotel in het Stationsgebied Arnhem en onderzocht hebben op welke 

locatie deze risicotoename het kleinst is. Gezien de fase waarin de planning zich bevindt, is de 
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VGGM gebaat bij een quick scan. Het formeren van een team van deskundigen om de data te 

schatten, was daarom geen optie. 

De onderzoeker heeft daarom gekozen voor twee analyses vanuit twee verschillende 

invalshoeken. In de eerste analyse wordt alleen gekeken naar de effecten van de vestiging van 

het hotel op een aantal aspecten die uitsluitend met veiligheid te maken hebben. Voor elk van 

de drie mogelijke locaties van het hotel zijn deze data geschat. Dit werd gedaan door twee 

deskundigen van de VGGM. 

In de tweede analyse werd het perspectief van de ontwerper/ontwikkelaar gehanteerd. In dit 

perspectief is veiligheid slechts één van de aspecten. Daarnaast worden kosten, commerciële 

waarde van het hotel, vrijheid van ontwerp, etc., bij de afweging betrokken. Een medewerker 

van Movares (Utrecht) die als adviseur voor Prorail betrokken is bij de ontwikkeling van het 

Stationsgebied Arnhem, heeft de effecten geschat. 

 

Locaties 

In de huidige planning is het hotel gesitueerd aan de Oude Stationsstraat. Zie figuur 4 (binnen 

de gele ellips). Tussen de sporen en deze locatie bevinden zich twee stroken met bebouwing 

waardoor een zekere mate van afscherming wordt gerealiseerd. We zullen dit het beoogd 

bouwvlak (BB) noemen. Andere mogelijke locaties liggen in het bouwvlak tussen het spoor 

en de Nieuwe Stationsstraat aan de westkant (K3/K7) en in het bouwvlak tussen het spoor en 

de Nieuwe Stationsstraat aan de oostkant (K7'). Andere locaties zijn op dit moment niet in 

beeld.  

 

 

 

Figuur 4: stedenbouwkundig ontwerp 
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2.1.  Analyse, uitsluitend vanuit het perspectief van veiligheid 
 

 

Afwegingscriteria 

 

Tezamen met deskundigen van de veiligheidsregio VGGM zijn de belangrijkste 

afwegingscriteria op het gebied van veiligheid geïnventariseerd voor de afweging van wat de 

beste locatie is voor het hotel. Zie onderstaande lijst. In de analyse worden voor elk van de 

locaties de effecten ingeschat op de afwegingscriteria. 

 

1. Omvang van (de verhoging van) het risico, onderscheiden naar drie risico's 

Er is sprake van verschillende soorten risico’s die door de bouw van het hotel vergroot 

worden. De belangrijkste zijn: toxiciteit, explosie en plasbrand. Deze drie risico's zullen 

apart worden meegenomen in de analyse.  

Bij de schatting van de omvang van het risico wordt er vanuit gegaan dat er 

risicoverkleinende maatregelen zijn ingevoerd. Zie bijlage I voor een overzicht van de 

belangrijkste te nemen maatregelen. Per locatie zijn verschillende maatregelen mogelijk 

en die zullen per locatie een verschillend effect hebben op het risico. We hebben voor dit 

aspect dus drie afwegingscriteria: 

1a. Mate van verhoging van het toxisch risico 

1b. Mate van verhoging van het risico bij een explosie 

1c. Mate van verhoging van het risico bij een plasbrand 

 

2. Hoe moeilijk is het om de extra risicobeperkende maatregelen te realiseren? 

Het gaat hier om de vraag of de mogelijke maatregelen in bijlage I voor elk van de drie 

risico's in praktische zin uitvoerbaar zijn. Dit zal op de ene locatie gemakkelijker zijn dan 

op de andere. 

 

2a. Hoe moeilijk is het om de maatregelen ter beperking van het extra toxisch risico te 

realiseren? 

2b. Hoe moeilijk is het om de maatregelen ter beperking van het extra explosie risico te 

realiseren? 

2c. Hoe moeilijk is het om de maatregelen ter beperking van de extra risico's van een 

plasbrand te realiseren? 

 

3. In welke mate zijn de risicobeperkende maatregelen in materiële en personele zin op 

de langere termijn handhaafbaar? 

Gegeven de maatregelen die per locatie noodzakelijk worden geacht, is het de vraag of de 

handhaving ervan in de toekomst problemen met zich meebrengt. Deze problemen kunnen 

in de personele sfeer liggen (capaciteit) dan wel in de praktische sfeer, doordat er 

bijvoorbeeld  moeilijk een blijvend beslag op de ruimte kan worden gelegd. Kosten vallen 

onder een ander criterium. 

 

3a. In welke mate zijn de maatregelen ter beperking van het extra toxisch risico op de 

langere termijn handhaafbaar? 

3b. In welke mate zijn de maatregelen ter beperking van het extra explosie risico op de 

langere termijn handhaafbaar? 

3c. In welke mate zijn de maatregelen ter beperking van de extra risico's van een 

plasbrand op de langere termijn handhaafbaar? 
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Effectenmatrix 

 

Vervolgens zijn de effecten van de drie mogelijke locaties op de veiligheidscriteria ingeschat. 

Dit gebeurde op basis van zeer algemene schalen. Zie bijlage II voor een overzicht van de 

gehanteerde schalen voor het in kaart brengen van de effecten. Belangrijker dan de absolute 

hoogte van de effecten, is daarbij het verschil in hoogte van effecten tussen de drie locaties 

die worden overwogen. 

De kwalitatieve scores op de schalen zijn vervolgens omgezet in kwantitatieve waarderingen. 

Dit gebeurt op onderstaande wijze waarbij de schaal voor de mate van verhoging van het 

toxisch risico (eerste criterium) als voorbeeld is genomen. 

 

Geen 
Zeer 

weinig 
Weinig Behoorlijk Veel Zeer veel 

Extreem 

veel 

0 -10 -30 -50 -70 -90 -100 

 

Omdat het om een negatieve waardering gaat, krijgen de scores een minteken. Verder 

verschillen de waarderingen aan de extremen van de schaal minder dan tussen de 

inschattingen in het midden van de schaal. Zie de uitleg over het instrument in hoofdstuk 4. 

In tabel 9 wordt het overzicht gegeven van alle waarderingen op alle afwegingscriteria. We 

zien dat van de drie locaties het Beoogd Bouwvlak (BB) er nog het beste van af komt wat 

betreft de effecten op de veiligheidscriteria; de totaalscore is het minst negatief..   

 

Tabel 9: overzicht van waarderingen die corresponderen met het verwachte effect 

volgens de schalen in bijlage 2. 

  
Locatie 

 
Afwegingscriteria veiligheid BB K3/K7 K7' 

1a Verhoging toxisch risico -30 -30 -30 

1b Verhoging explosierisico -50 -100 -70 

1c Verhoging risico plasbrand 0 -90 -100 

2a Realiseerbaarheid maatregelen tegen toxisch risico -30 -30 -30 

2b Realiseerbaarheid maatregelen tegen explosierisico -90 -70 -70 

2c Realiseerbaarheid maatregelen tegen risico plasbrand 0 -70 -90 

3a Handhaafbaarheid maatregelen toxisch risico -30 -30 -30 

3b Handhaafbaarheid maatregelen tegen explosierisico -30 -30 -30 

3c Handhaafbaarheid maatregelen tegen risico's plasbrand -30 -30 -30 

 
Totale waarderingscore -290 -480 -480 
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We wijzen er nogmaals op dat bij de geschatte risico's (eerste drie criteria) de beperkende 

effecten van de beoogde maatregelen zijn meegenomen in de schatting. Zo is de verhoging 

van het risico van een gifwolk beperkt omdat hier heel effectief maatregelen tegen genomen 

kunnen worden, zie bijlage I aan het eind van dit casusverslag. 

 

De belangrijkste redenen waarom BB een stuk beter uit de bus komt zijn: 

 Een hotel op de locaties K3/K7 en K7' draagt een aanzienlijk groter risico dan op BB 

ingeval van een explosie. Er zullen bij de eerste twee genoemde locaties dan ook meer 

slachtoffers vallen in vergelijking met BB. BB ligt verder weg van het spoor en er is 

bovendien nog bebouwing tussen het spoor en de locatie. K3/K7 en K7' liggen direct aan 

het spoor, waarbij  K7' dan nog beter is dan K3/K7 omdat er ter hoogte van de laatste 

locatie veel wissels liggen. Wissels verhogen de kans op het ontstaan van explosie in 

vergelijking met een doorgaand tracé.  

 Het BB draagt geen risico bij het ontstaan van een plasbrand, in tegenstelling tot beide 

andere locaties die naast het spoor zijn gelegen. Voor K7' komt daar dan nog bij dat er in 

eerste instantie geen ruimte aanwezig is voor de aanleg van een opvanggoot of de bouw 

van een brandwerende muur. 

 Voor wat betreft de realiseerbaarheid van maatregelen om de risico's van een explosie 

terug te dringen, scoort BB iets slechter. Ontvluchtingroutes zijn daar zeer moeilijk te 

realiseren en ook is het moeilijk om glas in de gevelconstructie aan de risico bronzijde te 

beperken. 

 Daar staat tegenover dat doordat de risico's van een plasbrand voor BB verwaarloosbaar 

zijn, er geen maatregelen genomen hoeven te worden. Dit in tegenstelling tot de andere 

twee locaties waar de realisering van onder andere de opvangvoorziening langs het spoor 

en een brandwerende muur tussen sporen en bebouwing moeilijk is, met name voor K7' 

waar geen voldoende ruimte aanwezig tussen spoor en hotel, waardoor er ingrijpende 

aanpassingen nodig zijn. 

 De handhaafbaarheid van alle beoogde maatregelen discrimineert niet tussen de drie 

locaties. Er worden geen bijzondere problemen verwacht voor de handhaving, gegeven 

alle standaardinspecties en protocollen. 

 

Gewogen waarderingen 

De waarderingen op basis van de effectenmatrix zijn nog niet gewogen. Dat wil zeggen: in de 

sommering worden alle effecten even belangrijk geacht. De veiligheidsdeskundigen van 

VGGM hebben evenwel aangegeven bepaald criteria belangrijker te vinden dan andere. Dit is 

tot uitdrukking gebracht door gewichten (tussen 0 en 1) toe te kennen aan de verschillende 

criteria. In tabel 10 zijn deze gewichten af te lezen in kolom 2.
26

 In de matrix zijn de 

oorspronkelijke waarderingscores vermenigvuldigd met de gewichten.  

We zien dat het explosierisico het zwaarst wordt gewogen. Een zogenaamde BLEVE heeft 

potentieel de zwaarste impact op het hotel. Daarna komt het toxisch risico. De plasbrand heeft 

naar verwachting de kleinste impact. De deskundigen van de VGGM waardeerden de 

                                                 
26

 De weging is getrapt uitgevoerd. Eerst werd een relatief gewicht (tussen 0 en 1) toegekend aan respectievelijk 

de groepen criteria 'Verhoging risico', 'Realiseerbaarheid maatregelen' en 'Handhaafbaarheid maatregelen'. 

Vervolgens werd een relatief gewicht (tussen 0 en 1) binnen elke groep toegekend aan de criteria die betrekking 

hadden op achtereenvolgens toxisch, explosie en plasbrand. Per criterium is het groepsgewicht vermenigvuldigd 

met het gewicht van het criterium binnen de groep.  
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risicocriteria even zwaar als de realiseerbaarheid van de risicobeperkende maatregelen. Een 

beperking van het risico door gerichte maatregelen weegt uiteraard even zwaar als een 

vergroting van het risico door het plaatsen van een hotel. De handhaving van de maatregelen 

op de langere termijn is uiteraard belangrijk maar toch minder dan het risico zelf. Een goede 

handhaving zal het risicopotentieel niet verminderen en een gebrekkige handhaving zal het 

risicopotentieel minder dan evenredig verhogen. 

 

Tabel 10: gewogen waarderingscores uit tabel 1. 

  
 

Locatie 

 
Weging Afwegingscriteria BB K3/K7 K7' 

1a 0,8 Verhoging toxisch risico -24 -24 -24 

1b 1,0 Verhoging explosierisico -50 -100 -70 

1c 0,4 Verhoging risico plasbrand 0 -36 -40 

2a 0,8 Realiseerbaarheid maatregelen tegen toxisch risico -24 -24 -24 

2b 1,0 Realiseerbaarheid maatregelen tegen explosierisico -90 -70 -70 

2c 0,4 Realiseerbaarheid maatregelen tegen risico plasbrand 0 -28 -36 

3a 0,4 Handhaafbaarheid maatregelen toxisch risico -12 -12 -12 

3b 0,5 Handhaafbaarheid maatregelen tegen explosierisico -15 -15 -15 

3c 0,2 Handhaafbaarheid maatregelen tegen risico's plasbrand -6 -6 -6 

  
Totaalscore  -221 -315 -297 

 

 

 

Figuur 5: totale gewogen waardering van de drie verschillende locaties 
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We zien dat ook in de gewogen sommering van de scores BB als beste uit de bus komt, of 

beter gezegd, als minst slechte. Scoorden K3/K7 en K7' beide even slecht in de ongewogen 

scores, nu scoort K3/K7 het slechtst. De oorzaak hiervan is gelegen in het relatief grote 

gewicht dat aan het explosierisico wordt toegekend. We constateerden eerder dat K3/K7 in dit 

opzicht slechter scoort vanwege het feit dat deze locatie dichter bij de wissels is gelegen. Dit 

verschil met K7' wordt door het zware gewicht dat er aan toe wordt gekend relatief groter. 

Wat betreft de plasbrand scoort K3/K7 beter als K7', echter dat aspect wordt minder zwaar 

gewogen. Het resultaat is dat K7' uiteindelijk beter uit de bus komt dan K3/K7.  

Zie figuur 5 voor een grafische weergave van de gesommeerde gewogen waarderingscores. 

De conclusie is dat wanneer gekozen moet worden tussen de drie locaties voor het plaatsen 

van een hotel, het Beoogd Bouwvlak, vanuit het perspectief van de veiligheid, als beste uit de 

bus komt, zij het dat ook dan er sprake is van een aanzienlijke risicoverhoging. Deze risico's 

gelden met name het explosiegevaar en het gevaar van een gifwolk. 

 

2.2  Analyse vanuit het perspectief van de ontwerper/ontwikkelaar 

 

De ontwerper zal bij de afweging welke locatie het beste is voor het hotel aanvullende 

criteria hanteren. De belangrijkste zijn: 

 

4. Hoe hoog zijn de kosten op de korte termijn (installatie) van de te nemen 

maatregelen? 

De kosten van de maatregelen op korte termijn kunnen per locatie verschillen, niet alleen 

doordat er verschillen kunnen zitten in de maatregelen maar ook omdat het uitvoeren van 

de maatregelen op de ene locatie duurder kan zijn dan op de andere. We onderscheiden: 

4a. Korte termijn kosten van de maatregelen ter beperking van het extra toxisch risico 

4b. Korte termijn kosten van de maatregelen ter beperking van het extra explosierisico 

4c. Korte termijn kosten van de maatregelen ter beperking van het extra risico van een 

plasbrand 

 

5. Hoe hoog zijn de structurele kosten op de lange termijn van de te nemen 

maatregelen? 

Hiermee worden de jaarlijks terugkerende kosten bedoeld: onderhoud, personeel, etc. 

 

6. In welke mate heeft elke locatie last van geluidshinder? 

Het gaat hier vooral om de geluidhinder van het treinverkeer. Meer geluidhinder kan 

leiden tot hogere bouwkosten en/of hinder voor de gasten in het hotel.  

 

7. In welke mate heeft elke locatie last van de trillingen door het treinverkeer? 

Om effecten van trillingen door het treinverkeer, ook op de lange termijn, te voorkomen, 

moeten er hogere eisen worden gesteld aan de bouw, wat tot hogere kosten zal leiden. 

Trillingen kunnen ook tot hinder van gasten leiden. 

 

8. Hoe groot is de vrijheid van ontwerp van het hotel op de verschillende locaties? 

Hier spelen aspecten als mogelijke omvang, architectonische omgeving en maximale 

hoogte een rol. 
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9. Hoe hoog is de commerciële waarde van elke locatie in potentie? 

Alle kenmerken van de locatie spelen hier een rol, waaronder de vrijheid van ontwerp, 

bereikbaarheid, afstand tot het station en andere hotels, mogelijke hinder van geluid en 

trillingen.  

 

10. Hoe groot is de realiseringskans van  andersoortige projecten op elke locatie 

(winkels, horeca, kantoren, woningen)? 

Dit is een belangrijke afwegingsfactor voor de ontwikkelaars van het stationsgebied. 

 

Zie voor de bijbehorende schalen bijlage II aan het einde van de casusbeschrijving. 

In tabel 11 zijn de waarderingen weergegeven van de drie locaties voor alle afwegingscriteria.  

 

Tabel 11: overzicht van waarderingen van de effecten van de drie locaties op de 

respectievelijke afwegingscriteria. 

 
 

Locatie 

 
Afwegingscriteria BB K3/K7 K7' 

1a Verhoging toxisch risico -30 -30 -30 

1b Verhoging explosierisico -50 -100 -70 

1c Verhoging risico plasbrand 0 -90 -100 

2a Realiseerbaarheid maatregelen tegen toxisch risico -30 -30 -30 

2b Realiseerbaarheid maatregelen tegen explosierisico -90 -70 -70 

2c Realiseerbaarheid maatregelen tegen risico plasbrand 0 -70 -90 

3a Handhaafbaarheid maatregelen toxisch risico -30 -30 -30 

3b Handhaafbaarheid maatregelen tegen explosierisico -30 -30 -30 

3c Handhaafbaarheid maatregelen tegen risico's plasbrand -30 -30 -30 

Aanvullende criteria: 

4a Kosten van maatregelen, toxisch risico -10 -10 -10 

4b Kosten van maatregelen, explosierisico -50 -70 -70 

4c Kosten van maatregelen, risico plasbrand -10 -90 -100 

5 Structurele kosten van alle te nemen maatregelen -10 -30 -30 

6 Last van geluidhinder 0 -30 -10 

7 Last van trillingen 0 -30 -10 

8 Mate van vrijheid van ontwerp 50 10 10 

9 Potentiële commerciële waarde van het hotel 90 50 30 

10 Mate van geschiktheid voor alternatieve bestemmingen -90 -50 -30 

 
Totale waarderingscore -320 -730 -700 
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De aanvullende criteria zijn toegevoegd aan de veiligheidscriteria. De schattingen van de 

effecten op de aanvullende criteria (4a - 10) zijn gemaakt door een medewerker van Movares 

die bij Prorail betrokken is bij de ontwikkeling van het stationsgebied Arnhem. Voor de 

effecten op de veiligheidscriteria zijn de schattingen van de VGGM overgenomen. Omdat het 

om een quick scan gaat en we alleen nieuwsgierig zijn naar de hoofdlijnen, is volstaan met 

één deskundige in plaats van een team van minimaal drie, wat idealiter een betere aanpak zou 

zijn geweest. 

We wijzen er op dat er nu een aantal scores positief zijn: vrijheid van ontwerp en 

commerciële waarde van het hotel. Zie voor de bijbehorende effectschalen met 

waarderingscores bijlage II.
27

 

 

Toelichting op de scores van de aanvullende criteria: 

 

 De kosten van maatregelen tegen het toxisch risico (criterium 4a) zijn in verhouding tot 

die tegen de andere risico's erg laag; bovendien zullen deze kosten niet veel verschillen 

tussen de drie locaties. 

Met betrekking tot het explosierisico (4b) zul je op de locaties K3/K7 en K7' een 

zwaardere en dus duurdere gevel moeten bouwen dan bij het beoogd bouwvlak (BB); je 

zit daar dichter bij de drukgolf. Vluchten is voor BB moeilijker te realiseren maar de 

kosten om dit op te lossen zullen naar verwachting meevallen. Verder wordt verwacht dat 

de schuine dakconstructie, ter opvang van de drukgolf bij een explosie op BB niet nodig 

zal zijn omdat dat gebouw voldoende ver weg staat. Al met al lagere kosten voor BB voor 

wat betreft de maatregelen tegen het explosiegevaar. 

De kosten van de maatregelen tegen het gevaar van de plasbrand (4c) liggen voor K3/K7 

en K7' zeer hoog tot extreem hoog. De aanleg van een opvanggoot en een brandwerende 

muur tussen het hotel en het spoor zijn erg duur; kosten die niet nodig zijn voor een hotel 

op BB. Wellicht moet voor de aanleg van beide maatregelen het spoor tijdelijk 

buitendienst geplaatst worden, wat geweldig duur is. Deze kosten zijn voor K7' het meest 

kostbaar omdat er in eerste instantie geen ruimte is tussen hotel en spoor, dus daar zul je 

nog meer moeten ingrijpen wat nog duurder is. 

 In verhouding tot de installatiekosten zijn de structurele kosten (5) vrij laag. De 

maatregelen tegen een plasbrand (opvang en muur) zijn nog het duurst in onderhoud. Dat 

maakt BB in dit opzicht het goedkoopst omdat deze maatregelen daar niet nodig zijn. 

 De geluidhinder vanwege het treinverkeer (6) zal het hoogst zijn voor de locatie die het 

dichtst in de buurt is van de wissels: K3/K7. Omdat er al een zwaardere gevelconstructie 

wordt aangebracht, zal de hinder niet groot zijn. Bij K7' heb je evenwel ook last van 

geluidhinder door het treinverkeer plus door een nabijgelegen kunstwerk dat lawaai 

maakt. 

 Hinder door trillingen (7) gaat hand in hand met de geluidhinder. De scores zijn daarom 

gelijk. 

 Wat betreft de vrijheid van ontwerp (8) ben je bij K3/K7 en K7' veel meer gebonden aan 

de eisen vanwege het explosiegevaar: je kunt daar de kamers niet positioneren aan de 

bronzijde. Die eis heb je niet bij het beoogd bouwvlak omdat je daar ver genoeg van de 

bron weg bent. Bij BB ben je dus vrijer wat betreft de indeling; je hebt alleen een restrictie 

op de voorgevel (weinig tot geen glas). Wel zul je daar meer rekening moeten houden met 

de hoogte van de omliggende bebouwing dan bij de andere locaties.  

                                                 
27

 Uiteindelijk doet het er niet toe of de effecten in een negatieve schaal of positieve schaal worden uitgedrukt 

gemaakt: het gaat om de verschillen tussen de scores van de alternatieven, hier de locaties. 
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 Wat betreft de commerciële waarde van het hotel (9) zit er een hemelsbreed verschil 

tussen BB en de andere twee. De eerste ligt aan een looproute en dichtbij het station, 

busstation en de stad. In alle opzichten scoren K3/K7 en K7' slechter. K7' is wat dit betreft 

het slechtst: een hotel is daar 'verstopt' en zit het verst weg van station en busstation. 

 De realisatiekans van alternatieve bestemmingen (10) op de locatie zal in deze casus zeer 

hoog correleren met de commerciële waarde van de locatie. Het is echter wel een 

negatieve score: hoe beter de locatie geschikt is voor alternatieve doelen, hoe minder 

meerwaarde een hotel heeft op de locatie. 

 

Vervolgens zijn de waarderingscores  gewogen door de deskundige met gewichten tussen 0 

en 1. Zie tabel 12.  

 

 

Tabel 12: overzicht van gewogen waarderingscores vanuit het perspectief van de 

ontwerper/ontwikkelaar 

 
Locatie 

  
Afwegingscriteria BB K3/K7 K7' 

1a 0,07 Verhoging toxisch risico -2 -2 -2 

1b 0,09 Verhoging explosierisico -5 -9 -6 

1c 0,04 Verhoging risico plasbrand 0 -3 -4 

2a 0,07 Realiseerbaarheid maatregelen tegen toxisch risico -2 -2 -2 

2b 0,09 Realiseerbaarheid maatregelen tegen explosierisico -8 -6 -6 

2c 0,04 Realiseerbaarheid maatregelen tegen risico plasbrand 0 -3 -3 

3a 0,04 Handhaafbaarheid maatregelen toxisch risico -1 -1 -1 

3b 0,05 Handhaafbaarheid maatregelen tegen explosierisico -1 -1 -1 

3c 0,02 Handhaafbaarheid maatregelen tegen risico plasbrand -1 -1 -1 

Aanvullende criteria: 

4a 0,70 Kosten van maatregelen, toxisch risico -7 -7 -7 

4b 0,70 Kosten van maatregelen, explosierisico -35 -49 -49 

4c 0,70 Kosten van maatregelen, risico plasbrand -7 -63 -70 

5 0,70 Structurele kosten van alle te nemen maatregelen -7 -21 -21 

6 0,70 Last van geluidshinder 0 -21 -7 

7 0,70 Last van hinder door trillingen 0 -21 -7 

8 1,00 Mate van vrijheid van ontwerp 50 10 10 

9 0,90 Potentiële commerciële waarde van het hotel 81 45 27 

10 0,70 Mate van geschiktheid voor alternatieve bestemmingen -63 -35 -21 

  

Totaalscore -8 -191 -172 
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De deskundige woog het aspect veiligheid (de negen criteria tezamen)  tamelijk laag (0,5) in 

verhouding tot de weging van de andere criteria. Doordat veiligheid 'opgeknipt' is in 9 

afzonderlijke criteria worden de wegingcoëfficiënten per veiligheidscriterium erg klein.  

 

Opmerkingen 

 

We zien dat ook vanuit dit perspectief BB de beste locatie is voor het hotel, gegeven alle 

effecten en de weging hiervan. Sterker nog: ook op basis van alleen de aanvullende criteria 

komt BB als beste locatie uit de bus, zodat de overwegingen op basis van veiligheid en de 

meer economische overwegingen elkaar versterken bij de voorkeur voor BB. 

 

We constateren verder dat bij de afweging van de ontwerper tussen de drie locaties, veiligheid 

geen doorslaggevend criterium is. De scores op veiligheid veranderen niets aan de 

voorkeursvolgorde. Ook op basis van de aanvullende criteria alleen, komt BB als beste uit de 

bus, dan K7' en daarna K3/K7. 

De redenen dat aan BB de voorkeur wordt gegeven, zijn, na verdiscontering van de weging: 

 De kosten van de veiligheidsmaatregelen zijn een stuk lager, korte en lange termijn 

 De locatie heeft minder last van geluid en trillingen 

 De locatie biedt de grootste mate van vrijheid van ontwerp voor het hotel 

 De locatie biedt een hotel de hoogste commerciële waarde 

 

Kreeg K7' de voorkeur boven K3/K7 op basis van alleen veiligheidscriteria, ook op basis van 

de aanvullende criteria scoort K7' iets beter. De oorzaak hiervan is dat K3/K7 meer last heeft 

van geluidhinder en trillingen, vanwege de nabijheid van de wissels. De commerciële waarde 

van K3/K7 wordt niettemin iets groter geacht dan de locatie K7'. 

 

In figuur 6 is de totaalscore van gewogen waarderingen grafisch weergegeven. 

 

Figuur 6: Totaalscores van de gewogen waarderingen van de effecten van de locaties op 

de afwegingscriteria. 
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3.  Slotconclusies 

 

Onderzocht is welke locatie in het Stationsgebied Arnhem, gegeven de opties, de voorkeur 

verdient voor de vestiging van een hotel. We benadrukken nogmaals dat het hier om een 

quick scan gaat en dat de wijze waarop inschattingen en waarderingen in kaart zijn gebracht 

zeer algemeen is. Niettemin laat het onderzoek een dusdanige voorkeur zien voor een 

bepaalde locatie, dat er een heldere conclusie kan worden getrokken. 

De analyse met het 'Afwegingsinstrument Veiligheid en Economie' laat zien dat de locatie aan 

de Oude Stationsstraat zowel louter vanuit het perspectief van veiligheid als vanuit het 

bredere perspectief van de ontwerper/ontwikkelaar, waarbij veiligheid één van de criteria is, 

de voorkeur geniet boven de andere twee locaties aan de Nieuwe Stationsstraat. 

Doorslaggevend vanuit het perspectief van veiligheid is dat de vestiging van een hotel op de 

locatie aan de Oude Stationsstraat veel minder risicoverhogend is dan op de andere twee 

locaties, met name ingeval van een explosie of plasbrand. Ten tweede zijn de 

risicobeperkende maatregelen daar veel gemakkelijker te realiseren of zijn daar niet nodig. 

Vanuit het perspectief van de ontwerper/ontwikkelaar pleiten meerdere afwegingen voor 

vestiging aan de Oude Stationsstraat. Zo zijn de kosten van te nemen veiligheidsmaatregelen 

een stuk lager dan bij de andere locaties. Voorts heeft een hotel aan de Oude Stationsstraat 

minder last van geluidhinder en trillingen vanwege het treinverkeer. Tenslotte brengt die 

locatie veel minde beperkingen mee wat betreft het ontwerp en heeft een hotel daar 

ongetwijfeld de hoogste commerciële waarde. 

 

Niettemin heeft een hotel, ook op de geprefereerde locatie, wel degelijk een risicoverhogend 

effect, met name wat betreft toxische- en explosierisico's. Het is daarom van belang dat de 

maatregelen die deze risico's beperken in acht worden genomen. Het gaat dan vooral om 

maatregelen die het toxisch risico beperken zoals het verkleinen of voorkomen van 

luchtlekken, en die het explosierisico beperken, zoals een verzwaarde gevelconstructie en het 

creëren van ontvluchtingroutes aan de achterzijde van het hotel. Zie voor de belangrijkste 

maatregelen bijlage I.
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Bijlage I  Overzicht van te nemen maatregelen ter beperking van het risico. 

 

Er worden door de betrokken deskundigen bij de brandweer drie soorten risico's 

onderscheiden: plasbrand, gifwolk en explosie. 

 

Plasbrand 

Het effect dat optreedt bij een ongeval met enkel brandbare vloeistoffen is vooral 

warmtestraling. Het invloedsgebied is circa 55 meter, uitgaande van een calamiteit waarbij de 

gehele wagen- of tankinhoud vrijkomt. De omvang van het effect wordt beïnvloed door de 

oppervlakte van de plasbrand. De tijdsduur van deze plasbrand zal circa 15 minuten zijn. 

De schade kan beperkt worden door het verminderen van het oppervlak van de plas, het 

treffen van maatregelen waardoor de brandende plas zich niet kan verplaatsen richting 

kwetsbare objecten, dan wel door het treffen van hittebestendige voorzieningen of 

hittebestendige gevels. 

Maatregelen 

 Opvangvoorziening; goot langs spoor 

 Zo min mogelijk glas in de gevel 

 Hittebestendig glas 

 Brandwerende muur tussen sporen en bebouwing 

 

Toxisch 

Door het verdampen van een toxische vloeistof of door het vrijkomen van een toxisch gas, 

ontstaat een toxische wolk. Deze wolk zal zich met de wind verspreiden (de gemiddelde 

windsnelheid in Nederland bedraagt 5 m/s). De wijze van verspreiding is sterk afhankelijk 

van de verdere weersgesteldheid op dat moment. Mensen die in een gebouw verblijven, 

ondervinden hierdoor gedurende enige tijd bescherming. De beschermingstijd is afhankelijk 

van de tijd die de wolk nodig heeft om in het gebouw door te dringen. 

Maatregelen 

 Verkleinen/voorkomen van luchtlekken (aansluiting kozijnen/gevels, aansluitingen 

van daken op gevels en bouwmuren, aansluitingen met de begane grondvloer, 

daknokken, dakdoorvoeren, brievenbussen, hoekaansluitingen, onderlinge 

aansluitingen). 

 Afsluitbare mechanische ventilatie. 

 Situering luchtinname punten. De keuze van de plaats zal altijd van de incidentlocatie 

af gericht moeten zijn. In de regel is een hoge plaatsing te verkiezen boven een lage. 

 

BLEVE 

Bij een BLEVE ontwikkelt zich een vuurbal met een zeer intense kortstondige (< 30 sec.) 

warmtestraling en is er tegelijkertijd sprake van een zware drukgolf die een fractie van een 

seconde duurt. De vuurbal kan een straal hebben van 150 - 180 meter. Bouwwerken die zich 

binnen de vuurbal bevinden worden verwoest. 

Op korte afstand zijn constructieve maatregelen tegen de piekoverdruk niet te treffen vanwege 

de hoogte van die druk. Evenzeer bestaan er redelijkerwijs geen maatregelen welke 
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bescherming bieden tegen de piek in de warmtestraling. Naar gelang de incidentafstand 

toeneemt, kunnen bouwtechnische maatregelen aanvullende bescherming bieden. 

Bij een voldoende grote incidentafstand kunnen bouwkundige maatregelen bestaan uit: 

 Voorzieningen die de overdruk kunnen weerstaan 

 Voorzieningen die de warmtestraling kunnen weerstaan 

 

Maatregelen 

 Verzwaarde gevelconstructie 

 Zo weinig mogelijk glas in de gevel 

 Brandwerend glas 

 Schuine dakconstructie aan risico bronzijde 

 Indeling gebouw (kamers niet aan de risico bronzijde) 

 Ontruimingsalarm 

 Ontvluchtingroute(s) van het spoor af gericht 
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Bijlage II  Overzicht van de gehanteerde schalen voor het in kaart brengen van de effecten van de locaties op de veiligheidscriteria. 

 

Afwegingscriterium        7 puntsschalen van effecten met de bijbehorende waarderingscores 

 

1. Mate van verhoging van het risico, inbegrepen de invoering   Geen (0) – zeer weinig (-10) – weinig (-30) – behoorlijk (-50) – veel (-70) – zeer 

van compenserende maatregelen, uitgesplitst naar 3 risico’s.   veel (-90) – extreem veel (-100). 

 

2. In hoeverre is het gemakkelijk/moeilijk de extra risicobeperkende  Extreem gemakkelijk (0) – zeer gemakkelijk (-10) – gemakkelijk (-30) – redelijk 

maatregelen te realiseren, uitgesplitst naar 3 risico’s.   moeilijk (-50) – moeilijk (-70) – zeer moeilijk (-90) – extreem moeilijk (-100) 

 

3. In welke mate zijn de extra risicobeperkende maatregelen in  

materiële en personele zin op de langere termijn handhaafbaar,  

uitgesplitst naar 3 risico’s.       Zie schaal bij 2. 

 

4. Hoe hoog zijn de kosten op de korte termijn van de te nemen   Geen (0) – zeer laag (-10) – laag (-30) – behoorlijk (-50) – hoog (-70) – zeer hoog 

maatregelen(installatie)?        (-90) – extreem hoog (-100). 

 

5. Hoe hoog zijn de jaarlijkse kosten op de lange termijn van de te  

nemen maatregelen?       Zie schaal bij 4. 

 

6. In welke mate heeft elke locatie last van geluidhinder?   Zie schaal bij 1. 

 

7. In welke mate heeft elke locatie last van de trillingen door het  

treinverkeer?        Zie schaal bij 1. 

 

8. Hoe groot is de vrijheid van ontwerp van het hotel?   Geen (0) – zeer weinig (10) – weinig (30) – behoorlijk (50) – veel (70) – zeer 

          veel (90) – extreem veel (100). 

 

9. Hoe hoog is de commerciële waarde van elke locatie in potentie? Geen (0) – zeer laag (10) – laag (30) – behoorlijk (50) – hoog (70) – zeer hoog 

         (90) – extreem hoog (100). 

 

10. Hoe groot is de realiseringskans van  andersoortige projecten op  

elke locatie (winkels, horeca, kantoren, woningen)?   Zie schaal bij 4.
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5.3.  Tweede en derde casus: selectie van maatregelen ter 

vergroting van de brandveiligheid 
 

Veiligheidsregio Midden- en West Brabant  

 
30 oktober 2012 

 

 
Inleiding  

 

In het kader van de bruikbaarheid van het instrument voor vraagstukken van fysieke 

veiligheid heeft Decide het instrument ook op verzoek van de Brandweer Veiligheidsregio 

Midden- en West-Brabant (BMWB) toegepast. Het gaat om de selectie van compenserende 

maatregelen ter beperking van het brandrisico indien niet in voldoende mate aan de 

normstelling in het Besluit Veiligheidsregio's (BVR) voldaan wordt, i.c. als de opkomsttijd 

boven de norm ligt. 

Door de inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio’s en het onderliggende Besluit 

Veiligheidsregio’s (BVR), moet elke veiligheidsregio een nieuw dekkingsplan maken. 

Onderdeel van het dekkingsplan zijn de opkomsttijden en standaardbezetting van de 

basisbrandweereenheden en ondersteuningseenheden. 

De BVR stelt eisen aan de normen voor de opkomsttijden van de brandweer. De wet biedt 

echter ruimte aan het bestuur van de veiligheidsregio af te wijken van de tijdnormen, mits dit 

voldoende kan worden beargumenteerd, respectievelijk gerechtvaardigd. Wanneer met 

betrekking tot bepaalde (lokale) risico’s de tijdnorm niet wordt gehaald, zal dit 

gecompenseerd moeten worden met instrumenten uit de zogenaamde toolbox. Deze toolbox 

bestaat uit een reeks van maatregelen die beogen het kwaliteitsniveau van de 

brandweerdekking te verhogen. Te denken valt aan:  

- Maatregelen in de sfeer van een verbetering van de bedrijfsvoering (verbetering locaties 

kazernes, betere bezetting tankautospuiten, innovatie bluskracht, etc.) 

- Gebiedsgebonden maatregelen (doelgroepvoorlichting, instellen buurt-BHV, betere 

uitrukroutes, etc.) 

- Objectgebonden maatregelen (installering brandmelders, sprinklers, alternatieve 

waterwinning). 

Overigens zien we in de praktijk dat elke veiligheidsregio zijn eigen toolbox ontwikkelt. 

 

De vraag is dan welke maatregelen de voorkeur genieten. Dit is de onderliggende 

vraagstelling van de toepassing van het instrument. Er zijn twee casussen onderzocht. 

De eerste casus betreft een te bouwen zorginstelling in Roosendaal: 'Bloemschevaert'. De 

opkomsttijd van de brandweer ligt een dikke minuut boven de norm. Door middel van 

gerichte maatregelen kan getracht worden toch een veiligheidsniveau te bereiken die 

gelijkwaardig is aan de situatie dat de opkomsttijd wel aan de norm zou voldoen. De vraag is 

dan welke maatregelen de voorkeur genieten. 

De tweede casus is een generieke benadering van de selectie van compenserende maatregelen: 

welke maatregelen genieten de voorkeur voor 'een' dorpskern van zo'n 5 a 6 duizend inwoners 

in het buitengebied.  
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Casus: 'Bloemschevaert', Roosendaal 

 

Aanpak 

 

Zoals gezegd is de opkomsttijd van de brandweer voor de nog te bouwen zorginstelling 

Bloemschevaert meer dan een minuut te hoog. De vraag was vervolgens welke maatregelen 

het beste kunnen worden genomen om de brandveiligheid te vergroten ter compensatie van de 

te hoge opkomsttijd. 

Achtereenvolgens zijn de volgende stappen gezet: 

1. In een eerste overleg met een viertal medewerkers van de brandweer werd een lijst van 

mogelijke maatregelen opgesteld en gespecificeerd. De maatregelen zijn ontleend aan de 

genoemde 'toolbox' van compenserende maatregelen.  

2. Vervolgens werd, eveneens in overleg met de medewerkers van de brandweer, een lijst 

van criteria vastgesteld aan de hand waarvan de mogelijke maatregelen geëvalueerd 

moeten worden. 

3. In een datasessie werden de effecten geschat van elk van de maatregelen op elk van de 

afwegingscriteria. Aan deze sessie namen naast vier medewerkers van de brandweer deel: 

een medewerker van de bouwende woningcorporatie, een adviseur van de 

woningcorporatie en een medewerker van de gemeente Roosendaal. De effecten werden 

in onderlinge discussie ingeschat. 

4. Aan het eind van de sessie zijn door elke deelnemer individueel gewichten toegekend aan 

de criteria; hierdoor werden 7 verschillende gewichtensets verkregen.  

5. Tenslotte zijn de ingevoerde gegevens met het instrument geanalyseerd. De maatregelen 

die het hoogst scoren, hebben kennelijk de voorkeur van de deelnemers aan het 

afwegingsproces. 

 

In het onderstaande zullen we elk van de stappen met het resultaat daarvan toelichten. 

 

Specificatie van mogelijke maatregelen 

 

Onderstaande maatregelen werden geselecteerd. Afwegingen bij de selectie waren dat zij 

gegevens het object zinvol lijken en dat er een zekere effectiviteit van wordt verwacht. Het 

aantal maatregelen werd beperkt gehouden tot acht. Achteraan in vet staan de codes voor de 

maatregelen. 

 

1. De aanleg van een sprinklerinstallatie (rookmelders zijn standaard aanwezig) (Sprink). 

 

2. Een versterking en professionalisering van de Bedrijfshulpverlening (BHV). Dit gebeurt 

door versterking van de capaciteit (in lijn met de nieuwe AMvB BHV) en door training en 

voorlichting. Er zullen ook afspraken worden gemaakt tussen brandweer en BHV over 

onderlinge afstemming van taken ingeval van een incident. De brandweer zal 

ondersteunen bij de realisering van deze maatregel (BHV). 

 

3. Versterking van de burgerhulpverlening. Dit houdt in het voorlichten en trainen van 

mensen in de omgeving van de zorginstelling en mogelijk ook bezoekers/familieleden: 

hoe te handelen als daar brand uitbreekt (Burg). 
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4. Verbetering van de preparatie van de brandweer. Dit betekent onder andere een vergroting 

van de kennis van het object, aan te leveren door de beheerder. Het gaat om kennis van de 

precieze indeling van het gebouw en van de plaats van bepaalde faciliteiten die cruciaal 

zijn bij de brandbestrijding. Verder zal er ter plekke door de brandweer i.s.m. de BHV van 

het object worden geoefend waardoor een betere operationele kennis en vaardigheid wordt 

verkregen (Branw). 

 

5. Het stimuleren van het brandveilig gebruik van het gebouw. Het brandveilig gebruik valt 

onder de verantwoordelijkheid van de beheerder maar gemeente en brandweer kunnen wel 

stimuleren dat dit gebruik optimaal wordt. Te denken valt aan: 

 Een optimale verdeling van bewoners over het gebouw zodanig dat de minst 

validen de minste tijd nodig hebben om het gebouw te verlaten. 

 Het gebruik van brandveilige inventaris (matrassen, gordijnen, etc). 

 Het stimuleren van informeel toezicht door de kinderen van de bewoners. 

Aandachtspunten zijn hierbij het brandveilig gedrag door de bewoners, de 

brandveiligheid van het gebouw zelf en dat van het gedrag van het personeel. 

 Stimulering van de alertheid van alle betrokkenen op brandrisico's. 

 Het introduceren van zelfsluitende deuren. 

 Ingrijpen indien de toegang tot het gebouw wordt geblokkeerd. 

Bij deze maatregel wordt aangenomen dat het beoogde effect grotendeels wordt 

gerealiseerd (BvGeb). 

 

6. Het trainen van de BHV met de bewoners, bijvoorbeeld door oefeningen te organiseren 

maar ook door het geven van gerichte voorlichting door BHV aan bewoners (Bewon). 

 

7. Toepassing van extra
28

 domotica in het gebouw, gericht op vermindering van risico's bij 

brand. Hiermee wordt bedoeld een zodanige toepassing van elektronica/ICT dat bewoners 

zich beter kunnen redden ingeval van brand (verlichte vluchtwegen, geluid) en dat er een 

optimale afstemming komt in de communicatie tussen bewoners, verplegers en 

brandweer, zodat de hulpverlening geoptimaliseerd wordt (Domoti). 

 

8. Het nemen van infrastructurele maatregelen zoals het weghalen van drempels en het 

invoeren van verkeerslichtbeïnvloeding op de aanrij route naar de zorginstelling (Infra). 

 

Specificatie van afwegingscriteria 

 

Hieronder de lijst met afwegingscriteria. Ingeschat zal worden welk effect de maatregelen op 

elk hiervan zullen hebben. 

 

Opgenomen criteria 

 

1. De mate waarin de kans op ontstaan van brand wordt teruggebracht. We relateren hier de 

kans aan eigenschappen van het object. Ook gedrag kan de ontstaanskans verkleinen maar 

die factor is in opgenomen in criteria 6, 7 en 8. 

2. De mate waarin de kans op uitbreiding van brand wordt teruggebracht. 

                                                 
28

 Boven hetgeen verplicht is. 
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3. De mate waarin de opkomsttijd van de brandweer wordt teruggebracht. Dit kan het gevolg 

zijn van een reductie van de verwerkingstijd van de melding, van de uitruktijd of van de 

rijtijd. 

4. De mate waarin de inzettijd, dat is de tijd tussen aankomst van de brandweer en het begin 

van de daadwerkelijke brandbestrijding, wordt verkort. 

5. Mate waarin de vluchtveiligheid wordt vergroot. 

6. De mate waarin het risicobewustzijn van aanwezigen en bewoners (niet-BHV) wordt 

vergroot. 

7. De mate waarin het handelingsbewustzijn van bewoners en aanwezigen (niet-BHV), 

ingeval van brand wordt vergroot. 

8. De mate waarin de effectiviteit van de BHV in het algemeen (waaronder het 

risicobewustzijn en het handelingsbewustzijn) wordt vergroot. 

9. De mate waarin de kosten toenemen op de korte termijn (realiseringskosten). 

10. De mate waarin de jaarlijks terugkomende kosten stijgen (vervanging, onderhoud, 

personeel). 

11. De mate waarin er extra beslag wordt gelegd op de capaciteit van de brandweer. 

12. De mate waarin het moeite kost om de maatregel te implementeren en te handhaven (in 

praktische of in organisatorische zin, of in het verkrijgen van de noodzakelijke 

medewerking). 

 

Aanvankelijk was ook het criterium "Reductie van de kans op slachtoffers" benoemd. Bij 

nader inzien is dit criterium achterwege gelaten. Het argument hiervoor is tweeërlei:  

1. Veel van de bovenstaande afwegingscriteria (1 t/m 8) worden juist voornamelijk 

opgenomen omdat een positief effect hierop een afname van de kans op slachtoffers 

impliceert. Zo is een verkleining van "de kans op het ontstaan van brand" een prima 

afwegingscriterium maar vooral en juist omdat dit de kans op slachtoffers reduceert.  

2. Nu zal het (effect op het) ene criterium een grotere reductie van de kans op slachtoffers 

impliceren dan het andere criterium. Dit kan vertaald worden in een groter gewicht dat aan 

dit eerste criterium kan worden gegeven. In feite vinden we het criterium 'kans op 

slachtoffers' terug in de weging van de andere criteria. 

 

Hetzelfde kan worden opgemerkt over de diverse soorten kosten die slachtoffers met zich 

meebrengen. Deze kosten zullen zeer hoog correleren met het aantal slachtoffers en worden 

eveneens beschouwd als een neveneffect van de criteria 1 t/m 8. Ook dit kan meegenomen 

worden in de prioritering van de criteria. 

 

De vraagstelling luidt dan: 

Welke van de eerder genoemde maatregelen heeft/hebben de meeste voorkeur van de bij dit 

onderzoek betrokken deskundigen, gegeven het object, gegeven het niveau van onveiligheid, 

en gegeven de effecten van de maatregelen op de afwegingscriteria en de prioritering van de 

afwegingscriteria. 

 

De effectenmatrix 

 

Zoals eerder gezegd zijn de effecten van de maatregelen op elk van de criteria door zeven 

deskundigen in een sessie van ongeveer 3 uur in onderlinge discussie geschat. Er deden zich 

geen grote controverses voor en men kwam meestal snel tot consensus. Deze schatting vindt 

plaats op basis van een zeer algemene semantische schaal die loopt van geen effect tot 
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extreem veel effect. Zie hieronder. De kwalitatieve scores op de schalen zijn vervolgens 

omgezet in kwantitatieve waarderingen. Dit gebeurt op onderstaande wijze.  

 

Geen 
Zeer 

weinig 
Weinig Behoorlijk Veel Zeer veel 

Extreem 

veel 

0 10 30 50 70 90 100 

 

 

Belangrijker dan de absolute hoogte van de effecten, is daarbij het verschil in hoogte van 

effecten tussen de maatregelen die worden overwogen. Het gaat immers om de bepaling van 

de relatieve voorkeur die er met betrekking tot de maatregelen bestaat. Verder verschillen de 

waarderingen aan de extremen van de schaal minder dan tussen de inschattingen in het 

midden van de schaal. Zie hiervoor de uitleg in hoofdstuk 4. 

Op de volgende pagina is in tabel 13 de resulterende effectenmatrix weergegeven.  

 

 

Opmerkingen bij de effectenmatrix 

 

 Allereerst zijn er soms negatieve cijfers te zien. Een negatieve score (op dezelfde schaal) 

wordt gegeven wanneer het een negatief effect is zoals kosten. Sommige criteria kunnen 

zowel positief als negatief scoren. Zo kunnen sommige maatregelen meer belasting op de 

capaciteit van de politie opleveren maar zouden deze ook kunnen verlichten. 

 We zien dat van het stimuleren van het brandveilig gebruik van het gebouw (code BvGeb) 

nog het meest wordt gewaardeerd omdat hiervan veel positieve effecten worden verwacht, 

ondanks dat onderkend wordt dat de maatregel veel implementatieproblemen met zich 

mee zal brengen. De belangrijkste hoge scores zijn te vinden bij de criteria 'verkleining 

ontstaanskans brand', 'verkleining uitbreidingskans', 'vergroting risicobewustzijn 

aanwezigen en bewoners' en 'het vergroten van het handelingsbewustzijn'. 

Wat ook aan de hoge score bijdraagt, zijn de beperkte kosten van de maatregel. 

 Op de tweede plaats en bijna even hoog gewaardeerd staat 'het trainen door de BHV met 

de bewoners van de zorginstelling' (Bewon). Deze scoort iets minder hoog op de 

veiligheidscriteria maar kost daarentegen iets minder dan 'het brandveilig gebruik van het 

gebouw' en is ook veel gemakkelijker te realiseren. De grootste positieve effecten worden 

verwacht van de vergroting van het risicobewustzijn en het handelingsbewustzijn van 

bewoners en een vergroting van de effectiviteit van de BHV. 

 Als derde in de ranglijst staat het versterken/professionalisering van de BHV (BHV). 

Hiervan wordt met name een verkorting verwacht van de inzettijd van de brandweer, een 

vergroting van de vluchtveiligheid van bewoners en in het algemeen een veel grotere 

effectiviteit van de BHV, waaronder ook een grotere alertheid op brandgevaar. Door de 

verhoging van de structurele personeelslasten van de BHV scoort deze maatregel al 

beduidend lager. 

 De overige maatregelen scoren alle een stuk lager. Van de installering van de 

sprinklerinstallatie (Sprink) wordt uiteraard een extreem effect verwacht op de verkleining 

van de uitbreidingskans van brand, echter de hoge kosten van de maatregel drukken de 

algemene waardering. 
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Tabel 13: overzicht van verwachte effecten van maatregelen op elk van de afwegingscriteria 

  
Maatregelen (voor de codes zie pp 4-5) 

 
Afwegingscriteria Sprink BHV Burg Branw BvGeb Bewon Domoti Infra 

1 Verkleining ontstaanskans brand 0 0 0 0 70 0 30 0 

2 Verkleining uitbreidingskans brand 100 30 10 50 70 10 10 0 

3 Verkleining opkomsttijd brandweer 0 0 0 10 10 0 10 70 

4 Verkleining inzettijd brandweer 0 50 10 50 10 30 10 0 

5 Vergroting vluchtveiligheid 50 70 10 0 30 30 30 0 

6 Vergroting risicobewustzijn aanwezigen en bewoners 0 0 50 0 70 70 0 0 

7 
Vergroting handelingsbewustzijn aanwezigen en 
bewoners 

0 0 30 0 50 50 10 0 

8 Vergroting effectiviteit BHV 50 90 30 30 30 70 50 0 

9 Toename kosten korte termijn -90 -10 -10 -10 -20 -10 -50 -30 

10 Toename jaarlijks terugkerende kosten -10 -50 -10 -10 -20 -10 -20 -5 

11 Extra beslag op de capaciteit van de brandweer 0 0 -10 -10 0 0 0 0 

12 Omvang implementatieproblemen -50 -20 -30 -10 -70 -20 -30 -30 

 
Totaal 50 160 80 100 230 220 50 5 
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 Opvallend genoeg scoort de maatregel die als enige de opkomsttijd van de brandweer 

sterk reduceert, het laagst: een verbetering van de aanrij tijd door infrastructurele 

maatregelen (Infra). We noemen dit opvallend omdat juist de opkomsttijd als 

doorslaggevende norm wordt gehanteerd in de BVR.  

De conclusie is dat er bij de deskundigen kennelijk nog zoveel andere, eveneens 

belangrijke, afwegingscriteria zijn - waar maatregelen die de opkomsttijd verkorten niet of 

nauwelijks op scoren - dat dergelijke maatregelen een relatief lage waardering krijgen. 

 Als we alle maatregelen overzien zijn het juist de maatregelen die het gedrag van mensen 

beïnvloeden (brandveilig gebruik door het management en personeel, het oefenen door 

BHV met bewoners, een versterking van de BHV) die door de diverse effecten hiervan het 

hoogst worden gewaardeerd. 

 

 

Weging van criteria 

 

Tot nu toe hebben we alleen de effecten bij de analyse betrokken. We hebben geen ruimte 

gegeven aan het feit dat de effecten op sommige criteria hoger gewaardeerd worden dan die 

op andere criteria. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een verkleining van de opkomsttijd veel 

zwaarder zou moeten wegen dan de meeste andere effecten omdat een verkleining het meest 

effectief de kans op slachtoffers verkleint. Dit zou vervolgens kunnen leiden tot een andere 

rangorde in de waardering van maatregelen. Een complicerende factor is dat de weging 

subjectief is. Kun je het eens worden over schattingen van effecten van maatregelen, met 

betrekking tot de weging van criteria kunnen verschillen ontstaan tussen deskundigen, 

bijvoorbeeld door verschillen in het perspectief dat hun functie met zich meebrengt. 

 

Tabel 14 bevat een overzicht gegeven van de gewichten die elk van de deskundigen aan de 

criteria gaf. De gewichten variëren van 0 tot 10. Een score van 0 houdt in dat de effecten op 

de betreffende gewichten naar de mening van de deskundige 'er niet toe doen' en niet mee 

mogen tellen in de totale waardering van de maatregelen. Een score van 10 wil zeggen dat (de 

effecten op) dit criterium als de belangrijkste wordt gezien en dat deze dus het zwaarst mee 

moeten tellen in de totale waardering van de maatregelen. 

We zien in tabel 14 dat er grote verschillen bestaan in weging. Naarmate de verschillen groter 

zijn, nivelleren de gemiddelde scores naar rond een score van 5 (zie de laatste kolom). 

Naarmate de verschillen kleiner zijn, zien we voor sommige criteria een hoge score 

('ontstaanskans', 'uitbreidingskans', 'vergroting vluchtveiligheid') terwijl sommige criteria 

collectief laag gewogen worden ('implementatieproblemen', 'beslag op capaciteit brandweer' 

en 'verkleining inzettijd brandweer'). De eerstgenoemde criteria zullen voor de meesten meer 

bepalend zijn voor de waardering van de maatregelen en de laag gewogen criteria zullen 

minder bepalend zijn voor de waardering. 
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Tabel 14: overzicht van gehanteerde weging van afwegingscriteria door de zeven 

deskundigen. 

 

 

 

In grafiek 1 staat het resultaat van de gewogen waarderingscores.
29

 Omdat de deskundigen 

verschillend wegen, zijn er nu ook 7 sets van waarderingscores over de 8 maatregelen. 

Op de horizontale as staan de 8 maatregelen aangegeven met hun codes. Verticaal worden de 

relatieve waarderingen van de maatregelen gegeven. De waarderingen zijn voor elke persoon 

apart verbonden met een lijn. Dit is alleen voor illustratieve doeleinden; de op en/of 

neergaande trends in de lijnen hebben geen betekenis. 

Er zijn ook geen waarderingscores op de verticale as weergegeven. Deze cijfers hebben 

immers geen absolute betekenis; het gaat enkel en alleen om de relatieve verschillen tussen de 

scores van de maatregelen. 

 

Opmerkingen bij grafiek 1 

 

Er lijkt zich een grote consensus af te tekenen over wat de drie meest gewaardeerde 

maatregelen zijn. Dit zijn exact dezelfde maatregelen als voor de weging: het stimuleren van 

brandveilig gebruik van het gebouw (BvGeb), het oefenen van BHV met bewoners (Bewon) 

en het versterken van de BHV (BHV). Dit wordt nog duidelijker als we de hoogste en laagste 

scores in een tabel per persoon aangeven. Zie tabel 15. 

                                                 
29

 Bij de weging worden de wegingsfactoren van tabel 2 gedeeld door 10 en daarna vermenigvuldigd met de 

waarderingen van tabel 14. Vervolgens worden de resultaten per maatregel gesommeerd. 

 
Afwegingscriteria W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 Gem 

1 Verkleining ontstaanskans brand 9 5 8 7 10 10 7 8,0 

2 Verkleining uitbreidingskans brand 7 5 8 10 8 7 8 7,6 

3 Verkleining opkomsttijd brandweer 5 1 6 0 4 8 8 4,6 

4 Verkleining inzettijd brandweer 4 1 6 0 4 5 7 3,9 

5 Vergroting vluchtveiligheid 8 10 8 6 6 2 7 6,7 

6 
Vergroting risicobewustzijn aanwezigen en 
bewoners 

7 9 4 10 6 1 7 6,3 

7 
Vergroting handelingsbewustzijn aanwezigen en 
bewoners 

9 9 4 4 2 1 7 5,1 

8 Vergroting effectiviteit BHV 9 5 10 2 6 2 7 5,9 

9 Toename kosten korte termijn 6 2 4 7 2 8 2 4,4 

10 Toename jaarlijks terugkerende kosten 4 3 8 8 2 5 3 4,7 

11 Extra beslag op de capaciteit van de brandweer 3 1 2 0 2 2 8 2,6 

12 Omvang implementatieproblemen 4 5 2 2 2 3 3 3,0 
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Grafiek 1: overzicht van waarderingen van maatregelen per persoon met weging van 

criteria

 
 

 

Tabel 15: overzicht van de drie hoogst (rood) en drie laagst (blauw) gewaardeerde 

maatregelen voor de personen W1 tot en met W7. 

 
Sprink BHV Burg Branw BvGeb Bewon Domoti Infra 

W1 77 144 83 70 218 182 71 3 

W2 79 108 82 35 180 166 55 -16 

W3 116 152 64 90 188 152 80 20 

W4 59 39 63 39 189 113 6 -31 

W5 110 124 60 74 200 124 76 15 

W6 -2 39 4 56 109 35 8 21 

W7 114 148 77 88 215 172 82 40 

 

 

Over de drie laagst gewaardeerde maatregelen is iets minder consensus maar het nemen van 

'infrastructurele maatregelen op de aanrij route' (Infra) scoort bij alle op één na het laagst. De 

oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat deze maatregel slechts op een criterium positief 
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scoort, namelijk de opkomsttijd en bovendien dat dit criterium door de meeste personen in 

verhouding niet erg zwaar wordt gewogen. 

Middelen we alle waarderingscores en berekenen we dan de rangorde naar totale waardering 

dan zien we van hoog naar laag:
30

 

1. Het stimuleren van het brandveilig gebruik van het gebouw (BvGeb)     

2. Het oefenen van de BHV met bewoners (Bewon)  

3. Het versterken/professionaliseren van de BHV (BHV)      

4. Het installeren van een sprinklerinstallatie (Sprink)   

5. Het verbeteren van de preparatie van de brandweer op het object (Branw) 

6. Het versterken van de burgerhulpverlening (Burg) 

7. Het toepassen van domotica in het gebouw ter vermindering van risico's (Domoti) 

8. Het nemen van infrastructurele maatregelen op de aanrij route (Infra) 

 

Een interessante vraag is, of we een andere voorkeursrangorde hadden gekregen als we de 

maatregelen puur vanuit het perspectief van een vergroting van de veiligheid hadden 

geëvalueerd, dus met weglating van de criteria 9, 10, 11 en 12. Het resultaat zien we in 

grafiek 2. Hierin staan de gesommeerde gewogen waarderingscores van alle personen met 

weglating van de effecten op de vier genoemde criteria.
31

 

 

Grafiek 2: waarderingscores puur gebaseerd op 

veiligheidscriteria.

 
 

 

Voor de conclusie welke maatregel het hoogst wordt gewaardeerd veranderd er niets, dat blijft 

'het stimuleren van het brandveilig gebruik van het gebouw' (BvGeb). Ook de voormalige 

tweede en derde plaats scoren nog steeds gemiddeld relatief hoog maar de maatregel om 

                                                 
30

 Exact hetzelfde resultaat krijgen we als we eerst de gewichten van de 7 personen middelen en daarmee de 

totaalscore van de maatregelen berekenen. 
31

 We kunnen dit eenvoudigweg bereiken door alle wegingsfactoren van de laatste vier criteria op 0 te stellen. 
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sprinklers te installeren (Sprink) komt bij een aantal personen nu op de tweede of derde 

plaats. Dit is logisch omdat het installeren van sprinklers veel kost en moeilijk is te realiseren 

bij de bouwers. Wanneer dit effect niet wordt meegenomen, stijgt de waardering van het 

installeren van sprinklers. 

Al met al is de uitslag behoorlijk robuust voor het wel of niet meenemen van niet-

veiligheidscriteria. 

 

Slotconclusie 'Bloemschevaert' 

 

De slotconclusie is dat die maatregelen het meest worden gewaardeerd waardoor de bewoners 

en BHV ter plekke een brandveiliger gedrag wordt aangeleerd, zij alert gemaakt worden op de 

brandrisico's en hen beter te trainen hoe te handelen ingeval van een brand.  

 

 

 

 



58 

Decide 
 

Casus Generiek 
 

 

In een gebied met veel woningen en gebouwen waarvoor de opkomsttijd van de brandweer 

boven de norm ligt, is het beter na te denken over de vraag welke compenserende maatregelen 

voor het hele gebied, in plaats van per object, het beste kunnen worden genomen. 

Deze insteek is als de tweede casus gekozen. Het gebied is nog wel in enige mate 

geconcretiseerd omdat er bijvoorbeeld voor woongebieden wellicht andere maatregelen de 

voorkeur genieten dan voor bedrijventerreinen. Voor deze casus is gekozen voor een 

dorpskern in het buitengebied met rond de 5.000 inwoners. 

 

Aanpak 

 

Achtereenvolgens zijn de volgende stappen gezet: 

1. Door een medewerker van de brandweer werd een korte lijst opgesteld van mogelijke 

generieke maatregelen. Dit werd door een collega nog aangevuld met een zeer ruime lijst 

van andere opties. Beide lijsten werden doorgesproken en toegelicht in een overleg van de 

onderzoeker met drie medewerkers van de brandweer, wat uiteindelijk leidde tot een lijst 

van 11 maatregelen. Deze 11 maatregelen vormen de input voor de afweging met het 

afwegingsinstrument. Alle maatregelen zijn ontleend aan de 'toolbox' van compenserende 

maatregelen die BMWB hanteert.  

2. In eerste aanleg werden voor de afweging dezelfde criteria gehanteerd als voor de casus 

'Bloemschevaert'.  Tijdens de datasessie werden twee criteria geschrapt vanwege een te 

grote overlap met andere criteria. Hier komen we later nog op terug. 

3. In een datasessie werden de effecten geschat van elk van de maatregelen op elk van de 

afwegingscriteria. Aan deze sessie namen naast vier medewerkers van de brandweer twee 

medewerkers deel van respectievelijk de gemeente Breda en de gemeente Tilburg. 

4. Aan het eind van de sessie zijn door elke deelnemer individueel gewichten toegekend aan 

de criteria; hierdoor werden 6 verschillende gewichtensets verkregen. 

5. Tenslotte zijn de ingevoerde gegevens met het afwegingsinstrument geanalyseerd.  

 

In het onderstaande zullen we elk van de stappen met het resultaat daarvan toelichten. 

 

 

Maatregelen 

 

1. Maatregelen om de bezetting van de tankautospuit te garanderen (consignatie van 

vrijwilligers (uitdrukkelijk geen beroeps), voldoende bevelvoerders en chauffeurs 

opleiden e.d.) (Garbez). 

 

2. Invoeren alternatieve bezetting voertuigen (TS4
32

, ter plekke formeren van TS6) (Altbez). 

 

3. Invoering basisalarm. Direct vertrekken als het brandadres bekend is (Basis). 

 

4. Aandacht voor concrete overschrijdingen van de opkomsttijd door maandelijkse evaluatie. 

Dit draagt bij aan het leerproces en helpt in het verleden gemaakte fouten te voorkomen en 

verbeteringen te behouden (Reprap). 

                                                 
32

 Tankautospuit met vierkoppige bemanning. 
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5. Primaire aanrijroutes bestuurlijk vaststellen en borgen (hoofduitrukroute). Gemeentes 

moeten niet alleen meewerken en toestemming geven, zij moeten er ook voor zorgen dat 

alle betrokkenen bij de gemeente hiervan op de hoogte zijn (Aanrij). 

 

6. Infrastructurele verbeteringen voor snellere bereikbaarheid, inclusief 

verkeerslichtbeïnvloeding (Infra). 

 

7. Oefenen in object op relevante scenario´s (objectkennis): verbetering preparatie van de 

brandweer in het gebied (Prepar). 

 

8. Verbeteren bereikbaarheid object op perceels- en/of objectnivau; hier worden objecten 

met een bijzonder risico mee bedoeld (Bereik). 

 

9. Het uitwisselen van informatie tussen brandweer en aanwezigen ter plekke bij de brand 

dan wel de betreffende BHV tijdens het aanrijden, zodat de inzettijd wordt verkort. Dure 

software en andere randapparatuur worden hier niet mee bedoeld (Inforij). 

 

10. Het voorlichten van de burgers in het gebied. Te denken valt aan: voorlichting op 

buurtbijeenkomsten, stimuleren brandveilig gedrag, wijzen op bijzondere risico's zoals 

BB's, aandacht voor specifieke doelgroepen (jongeren, ouderen, allochtonen), het leren 

meedenken met de brandweer (Vburg). 

 

11. De instelling van een wijk-BHV. De functie hiervan is het verbeteren van de 

burgerhulpverlening. Bij deze maatregel wordt er van uitgegaan dat deze in een 

gezamenlijke aanpak van gemeente, brandweer en betrokken instellingen gerealiseerd 

wordt. De gemeente heeft hierbij de regie (Wbhv). 

In deze casus gaan we uit van een woongebied. Betreft het een bedrijventerrein dan  

moeten we denken aan het doen samenwerken van de verschillende BHV's (in het kader 

van het Keurmerk Veilig Ondernemen). 

 

 

Afwegingscriteria 

 

Volgens de deskundigen bij de Brandweer Midden- en West Brabant (BMWB) konden in 

principe dezelfde criteria worden gehanteerd als voor de casus Bloemschevaert, zij het dat de 

formulering en de reikwijdte van de criteria hier en daar is aangepast. Twee vielen er af, 

vanwege een iets andere interpretatie van de criteria. 

 

1. De mate waarin de kans op ontstaan van brand wordt teruggebracht. 

2. De mate waarin de kans op uitbreiding van brand wordt teruggebracht. Effecten hierop die 

het gevolg zijn van een kortere opkomsttijd van de brandweer worden hier niet 

meegerekend: deze worden meegeteld bij het criterium 'de verkorting van  de 

opkomsttijd'. 

3. De mate waarin de opkomsttijd van de brandweer wordt teruggebracht. Dit kan het gevolg 

zijn van een reductie van de verwerkingstijd van de melding, van de uitruktijd of van de 

rijtijd. 

4. De mate waarin de inzettijd, dat is de tijd tussen aankomst van de brandweer en het begin 

van de daadwerkelijke brandbestrijding, wordt verkort. 

5. Mate waarin de vluchtveiligheid wordt vergroot. 
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6. De mate waarin de effectiviteit van de BHV in het algemeen (waaronder het 

risicobewustzijn en het handelingsbewustzijn) wordt vergroot. 

7. De mate waarin de kosten toenemen op de korte termijn (realiseringskosten). 

8. De mate waarin de jaarlijks terugkomende kosten stijgen (vervanging, onderhoud, 

personeel). 

9. De mate waarin er extra beslag wordt gelegd op de capaciteit van de brandweer. 

10. De mate waarin het moeite kost om de maatregel te implementeren en te handhaven (in 

praktische of in organisatorische zin, of in het verkrijgen van de noodzakelijke 

medewerking). Hierbij wordt ook verondersteld dat hoe hoger de kosten voor de gemeente 

zijn, hoe moeilijker de implementatie wordt. 

 

Van de criteria die bij de casus Bloemschevaert zijn gehanteerd, zijn er twee weggelaten. De 

twee laatstgenoemde maatregelen in de lijst richten zich specifiek op het vergroten van het 

risico- en handelingsbewustzijn van bewoners. Dit gebeurt echter met het doel de kans op het 

ontstaan van brand en de uitbreiding daarvan te verkleinen. In deze context is het vergroten 

van het bewustzijn veeleer middel dan doel. Omdat de criteria 'ontstaanskans van brand' en 'de 

uitbreidingskans' ook al zijn opgenomen zijn de bewustzijnscriteria weggelaten, dus vanwege 

de overlap waardoor effecten dubbel zouden worden gemeten.
33

 Deze zijn in deze context 

veeleer middel dan doel. Weggelaten zijn dus: 

 De mate waarin het risicobewustzijn van de burgers wordt vergroot. 

 De mate waarin het handelingsbewustzijn van de burgers, ingeval van brand, wordt 

vergroot. 

 

De vraagstelling wordt dan: 

Welke van de genoemde maatregelen ter vergroting van de brandveiligheid in een gebied 

heeft/hebben de meeste voorkeur van de bij dit onderzoek betrokken deskundigen, gegeven de 

kenmerken van het gebied,  

gegeven het niveau van onveiligheid,  

gegeven de effecten van de maatregelen op de afwegingscriteria en  

de prioritering van de afwegingscriteria. 

 

De effectenmatrix 

 

In tabel 16 is de resulterende effectenmatrix weergegeven. Voor de betekenis van de codes 

van de maatregelen, zie voorgaande pagina's. De effecten van de maatregelen op elk van de 

criteria zijn door zes deskundigen in een sessie van ongeveer 2,5 uur in onderlinge discussie 

geschat. Ook nu was de vorming van consensus niet moeilijk. Ter wille van de leesbaarheid 

herhalen we  hieronder de semantische schaal die loopt van geen effect tot extreem veel 

effect. Daaronder staan  de scores van de kwantitatieve waardering die bij de kwalitatieve 

inschatting horen.  

 

Geen Zeer weinig Weinig Behoorlijk Veel Zeer veel Extreem veel 

0 10 30 50 70 90 100 

                                                 
33

 Bij de casus 'Boemschevaert' werd het criterium 'Verkleining ontstaanskans van brand' vooral betrokken op 

kenmerken/eigenschappen van het object en niet het gedrag van personen. Daarom was daar de overlap met de 

alertheidcriteria veel minder aanwezig. 
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Tabel 16: inschattingen van de effecten van elk van de maatregelen op elk van de afwegingscriteria, casus generiek 

 
 

Afwegingscriteria Garbez Altbez Basis Reprap Aanrij Infra Prepar Bereik Inforij Vburg Wbhv 

1 Verkleining ontstaanskans brand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 10 

2 Verkleining uitbreidingskans brand 0 0 0 0 0 0 0 0 10 30 10 

3 Verkleining opkomsttijd brandweer 70 60 30 20 10 30 0 0 0 0 0 

4 Verkleining inzettijd brandweer 0 0 0 0 0 0 30 20 50 20 30 

5 Vergroting vluchtveiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 30 70 50 

6 Vergroting effectiviteit BHV 0 0 0 0 0 0 0 0 50 10 30 

7 Toename kosten korte termijn -5 -10 0 -5 0 -70 0 -5 -10 -20 -10 

8 Toename jaarlijks terugkerende kosten -30 0 0 -5 -5 -10 0 0 -5 -10 -5 

9 
Extra beslag op de capaciteit van de 
brandweer 

-20 0 -5 -5 -5 0 -50 0 0 -50 -10 

10 Omvang implementatieproblemen -5 -10 0 -10 -5 -50 -5 -5 -5 -30 -30 

 
Totaal 10 40 25 -5 -5 -100 -25 10 120 70 75 

 

 

We herhalen dat het verschil in hoogte van effecten tussen de maatregelen die worden overwogen belangrijker is dan de absolute scores. Het gaat 

immers om de bepaling van de relatieve voorkeur die er met betrekking tot de maatregelen bestaat.  
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Opmerkingen bij de effectenmatrix 

 Wat direct opvalt is dat veel van de maatregelen uitsluitend effect hebben op de 

opkomsttijd of op een verkleining van de inzettijd en niet op de andere veiligheidscriteria. 

Dit is niet verrassend. Bij de casus 'Bloemschevaert' betreft het een concreet object 

waarvoor gerichte maatregelen kunnen worden bedacht. Alle daar geëvalueerde 

maatregelen zijn objectgericht, zoals het installeren van sprinklers, het brandveilig gebruik 

van het gebouw en het oefenen met bewoners. Voor een gebied zijn er generieke 

maatregelen gewenst die een algemeen positief effect voor het hele gebied hebben. Een 

verbetering van de opkomsttijd voor het hele gebied is zo'n generiek effect. Veel van de 

maatregelen die hiertoe leiden, passen niet goed in een objectgerichte evaluatie, juist 

omdat het generieke maatregelen zijn die niet voor een specifiek object zijn bedoeld en 

daarom niet goed passen in een evaluatie welke maatregelen voor dat object de meeste 

voorkeur hebben. 

 Wat ook opvalt, is dat van een aantal maatregelen die gericht zijn op een verkorting van 

de opkomsttijd, weinig tot zeer weinig wordt verwacht. De maatregelen die gericht zijn op 

een betere en/of effectievere bezetting van de tankautospuiten (Garbez en Altbez) scoren 

in dit opzicht wel goed. 

 Er zijn drie maatregelen die op meerdere veiligheidcriteria scoren: informatie-uitwisseling 

tijdens het aanrijen (Inforij), de voorlichting van burgers in het gebied (Vburg) en het 

instellen van een wijk-bhv (Wbhv). Geen wonder dat deze maatregelen hoog scoren in de 

effectenmatrix. Het is belangrijk te constateren dat we hier niet te maken hebben met een 

artefact van het model waardoor maatregelen die uitsluitend gericht zijn op een 

verkleining van de opkomsttijd per definitie een relatief slechtere waardering krijgen. Niet 

de maatregelen maar de keuze van de criteria waarmee de maatregelen worden 

geëvalueerd, is hier bepalend. Als aspecten als de ontstaanskans van brand en 

vluchtveiligheid belangrijk worden geacht, naast opkomsttijd, zullen maatregelen die 

daarop scoren nu eenmaal hoog gewaardeerd worden. Of opkomsttijd als criterium veel 

meer gewicht wordt gegeven zullen we in de volgende paragraaf zien. 

 Net als bij de casus Bloemschevaert scoort 'het nemen van infrastructurele maatregelen' 

(Infra) het laagst. In de generieke casus is dat niet alleen een gevolg van de kosten van een 

dergelijke maatregel, er wordt ook -in verhouding tot andere in de evaluatie opgenomen 

maatregelen- weinig effect verwacht op de opkomsttijd. Bovendien zal het niet 

gemakkelijk zijn de medewerking te krijgen van de gemeente die deze maatregel moet 

betalen. 

 Het hoogst scoort een verbetering van de informatie-uitwisseling tussen brandweer en 

aanwezigen ter plekke bij de brand dan wel de betreffende BHV (Inforij). De hoge score 

ontstaat doordat door de betere informatie de inzettijd kan worden verkort en de lokale 

BHV dan wel andere ter plekke aanwezigen veel effectiever ingezet kunnen worden. Ook 

zal de vluchtveiligheid door de tijdigheid van de adviezen van de brandweer kunnen 

worden vergroot. 

 

 

Weging van criteria 

 

De zes deelnemers aan de sessie hebben vervolgens gewichten toegekend aan elk van de 

afwegingscriteria. Hiermee kunnen ze aangeven of bepaalde effecten van maatregelen 

zwaarder moeten doorklinken in de totale waarderingsscore dan andere. Zo zou bijvoorbeeld 

de opkomsttijd een zeer hoog gewicht kunnen krijgen als een verbetering daarvan een in 

verhouding tot andere criteria heel groot positief effect zou hebben op het aantal verwachte 
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slachtoffers. Dit werd evenwel niet zo gezien door de deelnemers. Zie tabel 17 waarin voor 

alle deelnemers (W1 t/m W6) de gewichten voor elk van de criteria zijn weergegeven.  

In de laatste kolom is het gemiddelde van de zes scores per criteria weergegeven. We zien dat 

er vier criteria zijn die door veel personen relatief zwaar worden gewogen: de verkleining van 

de ontstaanskans van brand, de verkleining van de uitbreidingskans, de vergroting van de 

vluchtveiligheid en de vergroting van de effectiviteit van de BHV. De lijst met gemiddelde 

scores lijkt veel op die van de casus 'Bloemschevaert'. Dezelfde criteria worden het zwaarst 

gewogen.
34

 Effecten op kosten, capaciteitsbeslag en de verkleining van de inzettijd worden 

minder belangrijk geacht. Het enige wezenlijke verschil is dat de implementatieproblemen in 

de generieke casus van meer belang worden geacht dan in de casus 'Bloemschevaert'. 

Kennelijk acht men het voor generieke maatregelen belangrijker om medewerking te krijgen 

van bijvoorbeeld gemeenten, de eigen organisatie en lokale BHV's dan wanneer het een 

individueel object betreft. De brandweer is wellicht bij generieke maatregelen meer 

afhankelijk van de medewerking van anderen. 

Deelnemer W4 vindt criteria die het meest direct verbonden zijn met de kans op slachtoffers 

zo belangrijk dat hij de andere criteria de score '0 'geeft.
35

  

 

 

Tabel 17: overzicht van de weging van de criteria door elk van de deelnemers W1 t/m 

W6. Een score van '0' houdt in: dit criterium speelt bij mijn afweging geen enkele rol, een 

score van '10' betekent: dit criterium weegt voor mij het zwaarst. 

 

 
Afwegingscriteria W1 W2 W3 W4 W5 W6 Gem 

1 Verkleining ontstaanskans brand 10 9 8 10 10 8 9,2 

2 Verkleining uitbreidingskans brand 5 8 8 10 8 8 7,8 

3 Verkleining opkomsttijd brandweer 3 8 6 0 6 6 4,8 

4 Verkleining inzettijd brandweer 4 6 4 0 5 6 4,2 

5 Vergroting vluchtveiligheid 10 8 7 10 9 7 8,5 

6 Vergroting effectiviteit BHV 7 6 4 10 8 7 7,0 

7 Toename kosten korte termijn 1 8 2 0 6 5 3,7 

8 Toename jaarlijks terugkerende kosten 3 8 2 0 8 5 4,3 

9 
Extra beslag op de capaciteit van de 
brandweer 

5 6 1 0 5 5 3,7 

10 Omvang implementatieproblemen 7 7 5 0 7 7 5,5 

 

                                                 
34

 Als we de score op de verbetering van het risicobewustzijn niet meetellen, een criterium dat bij de generieke 

casus opgenomen is in het eerste criterium.  
35

 Dit betekent dat hij geen waarde hecht aan maatregelen die uitsluitend de opkomsttijd verkorten. De 

onderzoekers achten dit geen reële weging. 
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In grafiek 3 op de volgende pagina zien we de effecten van de weging op de 

waarderingsscores van de maatregelen. Zie voor de codes van de maatregelen pagina 13 en14. 

Per persoon zijn alle scores op de maatregelen verbonden met een lijn. Deze lijn dient alleen 

de inzichtelijkheid en heeft op zichzelf geen betekenis. 

 

 

Grafiek 3: overzicht van waarderingsscores van deelnemers op alle maatregelen. Voor 

de codes van de maatregelen, zie pagina 13 en 14. 

 

 
 

 

Opmerkingen bij grafiek 3 

 

Ook bij de casus generiek tekent zich een grote consensus af bij de beantwoording van de 

vraag welke maatregelen het hoogst gewaardeerd worden, gezien de verwachte effecten. 

Tabel 18 verduidelijkt dit nog. Deze tabel geeft alle scores van de deelnemers op alle 

maatregelen.  

De drie maatregelen die het hoogst worden gewaardeerd zijn het informatie uitwisselen tussen 

brandweer en BHV tijdens het aanrijden (Inforij), de voorlichting van burgers (Vburg) en de 

instelling van een wijk BHV (Wbhv). De laagste score krijgen 'verbetering van de 

infrastructuur op de aanrijroutes' (Infra) en 'preparatie van de brandweer op risicovolle 

objecten' (Prepar). De weging heeft geen enkele verandering tot stand gebracht wat betreft de 

top drie en de twee laagst gewaardeerde maategelen. 

De redenen waarom de genoemde drie maatregelen het hoogst scoren, zijn dezelfde als 

genoemd bij de ongewogen waarderingssom. De weging heeft hier geen verandering in 

gebracht. Integendeel, juist op de criteria die het zwaarst worden gewogen, scoren deze drie 

maatregelen hoog.  
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Los van de top drie en laagste twee onderscheiden de overige maatregelen zich onderling niet 

bijzonder qua waarderingscores, althans vergeleken met de hoge scores op de top drie. Een 

rangorde van alle maatregelen levert daarom weinig informatie op. 

 

Tabel 18: overzicht van de waarderingscores van deelnemers W1 t/m W6 over alle 11 

maatregelen. De hoogste drie scores zijn met rood aangegeven, de laagste twee met 

blauw. 

 
Garbez Altbez Basis Reprap Aanrij Infra Prepar Bereik Inforij Vburg Wbhv 

W1 -2 10 6,5 -5,5 -4,5 -36 -16,5 4 84 99 69,5 

W2 12,5 33 21 -2 -2,5 -75 -15,5 4,5 76,5 68 54 

W3 30,5 29 17,5 4,5 2 -23 4,5 4,5 63,5 99 56 

W4 0 0 0 0 0 0 0 0 90 160 100 

W5 1,5 23 15,5 -4,5 -4 -67 -13,5 3,5 86,5 89 66 

W6 11 24 15,5 -2,5 -2,5 -57 -10,5 6 83 71 56,5 

 

 

Deelnemer W4 scoort op de eerste acht maatregelen een waardering van '0' omdat hij zich bij 

de evaluatie beperkt tot een viertal criteria, waardoor veel maatregelen die op deze criteria 

geen score hebben, 'geen punten vergaren'. 

 

Grafiek 4: overzicht van de waarderingscores van alle deelnemers, alleen gebaseerd op 

de criteria die direct met veiligheid hebben te maken; casus generiek. 
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Ook bij de generieke benadering willen we bezien of er een andere rangorde ontstaat als we 

ons beperken tot de criteria die direct verbonden zijn met veiligheid. We maken dus een 

nieuwe analyse zonder de criteria 'kosten', 'capaciteitsbeslag' en 'omvang implementatie 

problemen'. Zie grafiek 4 voor de waarderingscores per persoon.  

 

We zien voor wat betreft de top drie geen verandering. De scores van de maatregel 'garantie 

van de bezetting van de tankautospuiten' (Garbez) stijgt wat, net als die van de verbetering 

van de infrastructuur (Infra) en de preparatie door de brandweer (Prepar). Dit is logisch omdat 

deze maatregelen hoge negatieve scores hadden op 'kosten' en 'capaciteitsbeslag van de 

brandweer'. Deze worden nu niet meegeteld. 

 

Slotconclusie 

 

De slotconclusie is dat van de voorlichting van burgers in een gebied (Vburg) en het 

uitwisselen van informatie tijdens het aanrijden van de brandweer ingeval van brand (Inforij) 

het grootste positieve effect wordt verwacht. Beide maatregelen hebben effecten op een aantal 

uiteenlopende criteria die in het kader van veiligheid belangrijk worden geacht. Daarnaast 

wordt ook van het instellen van een wijk-BHV (Wbhv) veel verwacht. Deze drie maatregelen 

scoren bij alle deelnemers beduidend hoger dan de andere maatregelen. Relatief het laagst 

scoren 'infrastructurele maatregelen ter verkorting van de opkomsttijd' (Infra) en 'het 

prepareren van de brandweer op risicovolle objecten in het gebied' (Prepar). Hiermee is niet 

gezegd dat deze laatste twee maatregelen geen waarde zouden hebben maar dat zij op basis 

van de som van alle verwachte effecten het laagst gewaardeerd worden, vergeleken met de 

effecten van de andere maatregelen. 
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5.4.  Commentaar gebruikers in de casussen 
 

 

 

Het leek zinvol, gezien de vraagstelling van het onderzoek, ook de gebruikers van het 

instrument in de casussen te vragen wat ze van het instrument vonden. De onderzoekers 

hebben hen daarom drie vragen gesteld: 

1. Welke meerwaarde heeft toepassing van het afwegingsinstrument jou in de specifieke 

casus opgeleverd? 

2. Wat vind je meer in het algemeen van de mogelijkheden en beperkingen van het 

afwegingsinstrument? 

3. Ben je van plan het in de toekomst vaker toe te passen? Zo ja, aan welk soort 

keuzevraagstukken denk je dan? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoorden gebruikers casus Arnhem 

 

Vraag 1 

Door het afwegingsinstrument is heel duidelijk gebleken wat de beste en de slechtste plek is 

om een logiesfunctie in het plangebied te plaatsen. Dit heeft er in de praktijk nu toe geleid dat 

het geplande hotel op de meest gunstig plek gepland wordt. Verder dat er rekening gehouden 

gaat worden met de meest veilige vluchtroutes van het gevaar af. 

 

Vraag 2 

Het instrument heeft als voordeel dat je in een relatief korte tijd een vergelijk krijgt waar wat 

het beste geplaatst kan gaan worden. Het nadeel is dat het niet geheel gedetailleerd de 

uitkomst kan verdedigen. Maar dat geeft dan gelijk weer de mogelijkheid om bij twijfel een 

verder onderzoek in te stellen. 

 

Vraag3 

Ik ben zeker van plan om het weer te gaan gebruiken. Naast het bekijken naar de mogelijkheid 

op plan niveau, maar misschien nog veel meer voor het overwegen of de minimale veiligheid 

en de berging daarvan in een gebouw te gaan beoordelen. 

Voorbeeld: wat is het voordeel van een sprinklerinstallatie in een ziekenhuis ten opzichte van 

de traditionele brandcompartimentering. Waarbij er naast beheersaspecten ook imago 

aspecten van toepassing zijn. Dit nu is in een werkelijke praktijkcasus die in een ziekenhuis in 

Arnhem speelde, uitgevoerd.
36

 Uitkomst beheer en imagoschade zijn wel heel belangrijk 

gebleken. 

 

                                                 
36

 De brandweer ging hierbij mij of meer volgens het afwegingsinstrument te werk. Eerst werden de opties naast 

elkaar geplaatst:  een traditionele installatie en een sprinklerinstallatie. Vervolgens werden de belangrijkste 

criteria in kaart gebracht. Hierbij zaten kwantificeerbare kostenfactoren (installatie en beheer) en niet 

kwantificeerbare zoals imagoschade bij brand. Daarna werden de effecten van de alternatieven op de criteria 

ingeschat. Dit proces is doorlopen onder leiding van het ziekenhuis, met de adviseur installaties, brandweer, 

vereniging van brandbeheer systemen en iemand van de raad van bestuur. Uiteindelijk is besloten voor de 

sprinklerinstallatie. 
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Antwoorden gebruikers casussen Brandweer Midden- en West Brabant 

 

 

Vraag 1: 

Meerwaarde: het proces van de MCA creëert draagvlak en realiseert een relatief objectieve 

prioritering door de wetenschappelijke benadering. Het instrument is relatief eenvoudig 

toepasbaar maar wel doeltreffend. De werkelijkheid wordt wel gesimplificeerd maar dat kan 

naar onze mening bij dergelijke vraagstukken. We hadden wel de indruk dat de 

beschrijvingen van maatregelen/criteria, keuze voor aantal/clustering criteria, 

kosten/effectiviteit maatregelen en type/aantal deelnemers nog wel erg van invloed zijn op 

uitkomst en vormen daarmee een beperking van het instrument. Voor een optimale analyse 

zou er volgens ons dus soms een stap terug gezet moeten worden om dan mogelijk een 

getalsmatig nog nauwkeuriger onderbouwde analyse te krijgen.  

 

 

Vraag 2: 

Mogelijkheden/beperkingen: de MCA is snel toepasbaar indien de eerste sessies begeleid 

worden en gekeken is naar eerdere MCA's. Bij implementatie van maatregelen bestaat wel de 

kans dat tegen punten aangelopen wordt door de globale schattingen in beginstadium (kosten, 

tijd, knelpunten bij implementatie e.d.). Een goede mogelijkheid vormt dat het relatief snel te 

leren is voor organisaties.  

 

Vraag 3: 

Nogmaals gebruiken: ja, ten minste binnen project Toolbox nog enkele malen en bij 

gelijksoortige keuzes. Bijvoorbeeld bij het kiezen tussen allerlei voorlichtingsinstrumenten 

binnen het programma 'Brandveilig Leven' in de regio. 
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5.5.  Evaluatie van de toepassing 
 

 

 

In dit hoofdstuk evalueren we de toepassing van het afwegingsinstrument aan de hand van de 

casussen en de vragen die tijdens de toepassing naar voren kwamen. We verwijzen ook naar 

de conclusies op pagina 37 van het rapport 'Afwegingsinstrument voor Veiligheid en 

Economie' (Van der Knoop, 2009) waarin de ervaring met de toepassing van het instrument 

op maatregelen op het terrein van sociale veiligheid worden beschreven. 

 

Pretenties van het instrument 

 

Bij de toepassing van het instrument is helderheid over de pretenties van de toepassing 

wellicht het belangrijkste aspect. Twijfels aan de meerwaarde van het instrument komen vaak 

voort uit te hoge verwachtingen van het resultaat. Omdat het instrument deze verwachtingen 

niet waar kan maken, wordt vervolgens de methodiek zelf bekritiseerd. Men verwacht van het 

afwegingsinstrument dat het op één of andere objectieve, liefst empirische wijze, meet welke 

optie de optimale keus is. Dit kan het afwegingsinstrument niet waar maken. In plaats daarvan 

is het gericht op het ondersteunen van (de kwaliteit van) een collectief besluitvormingsproces 

met onderkenning dat er altijd subjectieve elementen zijn en onzekerheden die meebepalen 

welke keus optimaal is.  

De vergelijking met (maatschappelijke) kosten en baten analyse (MKBA) is wat dat betreft 

verduidelijkend. De pretenties van MKBA zijn hoger dan die van multicriteria-analyse 

(MCA) waarvan het afwegingsinstrument gebruik maakt. MKBA probeert de financiële 

consequenties van de alternatieven in kaart te brengen en in geld uit te drukken. Is dit voor 

alle opties mogelijk dan leidt MKBA tot de -in financieel opzicht- optimale keuze. De 

verkregen rangorde is objectief, dat wil zeggen, er zit geen subjectieve prioritering van de 

onderdelen in de rekensom.  

Het afwegingsinstrument heeft een zwakkere pretentie: het leidt tot het hoogst gewaardeerde 

alternatief, gegeven de inschattingen van de effecten en de prioriteiten van de deelnemende 

deskundigen. De verkregen rangorde bevat ook een subjectief element, namelijk de weging 

van de criteria. De effectenmatrix die idealiter door een groep van deskundigen wordt 

ingevuld, beoogt de objectieve werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen maar er worden 

geen empirische data voor verzameld. 

Waarom en vooral wanneer dan het afwegingsinstrument toepassen in plaats van MKBA? 

Hier zijn meerdere goede redenen voor aan te voeren: 

1. Voor veel berekeningen die nodig zijn voor MKBA zijn moeilijk objectieve cijfers te 

verkrijgen, met andere woorden, ook dan moeten deskundigen de omvang van de effecten 

inschatten op basis van ervaring en deskundigheid. 

2. Veel criteria zijn moeilijk in geld uit te drukken - denk aan de 'waarde' van een slachtoffer 

of 'de kans op het ontstaan van brand'. In MKBA wordt hier ofwel geforceerd een 

willekeurige financiële waardering aan gegeven (wat in de buurt komt van het geven van 

subjectieve gewichten aan de criteria in het afwegingsinstrument) ofwel ze worden 

weggelaten omdat 'er nu eenmaal niet mee gerekend kan worden'. 

3. In veel situaties is haast geboden en is er ook geen geld om een MKBA uit te voeren.  

4. Het afwegingsinstrument kan door de deskundigen zelf worden toegepast, wat het inzicht 

van de beleidsmedewerkers zelf vergroot. 

5. Toepassing van het afwegingsinstrument draagt bij tot het draagvlak voor de te maken 

keuzes, als medewerkers van verschillende betrokken organisaties deelnemen. 
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Wanneer bovenstaande redenen of factoren niet of nauwelijks aanwezig zijn, is een MKBA 

boven de toepassing van het afwegingsinstrument aan te bevelen. Wordt daarentegen bij 

bepaalde besluiten om bepaalde redenen geen MKBA uitgevoerd, dan is toepassing van het 

afwegingsinstrument sterk aan te bevelen. De meerwaarde is, vergeleken met niet of slecht 

gestructureerde afwegingsprocessen, groot. 

Het hangt dus van de situatie af of toepassing van het afwegingsinstrument zinvol is en de 

lagere pretenties voor lief moeten worden genomen. 

De pretenties van het afwegingsinstrument hangen ook samen met de wijze waarop het wordt 

toegepast. Dit kan ruwweg op drie manieren gebeuren: de deskundige past het zelf toe, een 

paar medewerkers van dezelfde organisatie passen het gezamenlijk toe, een aantal 

medewerkers van verschillende organisaties passen het gezamenlijk toe. Hiermee varieert ook 

de pretentie van het gebruik: 

 

 

Wijze van toepassing van het 

afwegingsinstrument 

(Pretentie van) het resultaat 

De deskundige past het instrument 

zelf toe, de data zijn alleen van hem 

afkomstig 

 

Het gaat hier om niet meer dan een subjectieve 

verkenning. Het afwegingsinstrument structureert 

opties, criteria en verwachte effecten. Het verhoogt 

de kwaliteit van het eigen afwegingsproces. 

Medewerkers van dezelfde organisatie 

passen het instrument toe. 

Hiermee wordt een verkenning beoogd van de 

afwegingen vanuit het perspectief en de kennis van 

de organisatie. Voorkeuren worden helderder. Het 

instrument is inzichtverhogend, verhoogt de 

kwaliteit van de besluitvorming en ondersteunt de 

consensusvorming in de organisatie.  

Medewerkers van meerdere betrokken 

organisaties en/of bedrijven passen 

gezamenlijk het instrument toe. 

Toepassing leidt tot kennisuitwisseling, verhoging 

van inzicht, een meer objectieve inschatting van 

verwachte effecten van de opties, de vorming van 

consensus en draagvlak over de te maken keuzes. 

Het zal in het algemeen de kwaliteit van de 

besluitvorming verhogen. 

 

 

In de casus 'Arnhem' werd het instrument in hoofdzaak door eigen medewerkers van de 

brandweer toegepast, wat vanuit het perspectief van veiligheid tot een duidelijke voorkeur 

leidde. De reden voor deze manier van toepassen was gelegen in de haast die geboden was en 

in de belangrijkste vraagstelling: de evaluatie van verschillende locaties voor het hotel vanuit 

het perspectief van veiligheid. 

De gebruiker constateert in zijn commentaar in hoofdstuk 6 terecht een beperking van het 

instrument: de uitkomst kan niet in detail naar derden worden verdedigd. Het instrument 

beperkt zich immers tot algemene effecten. Een verdediging van deze algemene effecten is 

wel verbaal mogelijk maar niet cijfermatig.
37

 De genoemde beperking volgt uit de lagere 

pretentie van het instrument. 

 

                                                 
37

 De les die we hieruit kunnen trekken dat in het rapport de belangrijkste achterliggende argumentatie voor de 

verwachte effecten wordt opgenomen. 
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In de casussen van de BMWB namen deskundigen deel van meerdere organisaties. De 

pretentie van de toepassing was naast het verhogen van inzicht en het bepalen van de 

maatregelen met de meeste voorkeur ook de kennisuitwisseling tussen verschillende 

organisaties. De vorming van consensus tussen organisaties was echter niet aan de orde. 

Vanwege het testkarakter van de toepassing was het proces geheel vrijblijvend. Wel leidde de 

toepassing tot het verkrijgen van consensus onder de medewerkers van de brandweer. 

 

Toepasbaarheid van het instrument op de vraagstelling 

 

In de drie casussen bleek het instrument goed toepasbaar. Voorwaarde voor toepasbaarheid is 

dan ook zeer algemeen. Het moet gaan om een keuze tussen alternatieve maatregelen of opties 

waarbij elke maatregel of optie geëvalueerd moet worden op basis van een aantal criteria.  

 

Bij de casus Arnhem was van meet af aan duidelijk dat de verschillende locaties voor het 

hotel met elkaar vergeleken zouden moeten worden. De functie van de toepassing van het 

instrument was ook duidelijk: snel een algemene analyse opleveren waarin de belangrijkste 

aandachtspunten bij de te maken keuze aan de orde werden gesteld, zodat de bandweer in een 

vroeg stadium de besluitvorming bij kon sturen. 

 

Bij de casus voor de BMWB ging het in eerste instantie om de vraag met welke maatregelen 

de te hoge opkomsttijden voor de brandweer voor bepaalde objecten gecompenseerd konden 

worden. Deze vraag kan niet met het instrument worden beantwoord omdat 'de mate van 

compensatie van de te hoge opkomsttijd' zeer moeilijk inschatbaar is aan de hand van criteria, 

noch op andere wijze op een algemeen niveau geoperationaliseerd kan worden. Wat dat 

betreft zijn de veiligheidsregio's door de Wet Veiligheidsregio’s en het onderliggende Besluit 

Veiligheidsregio’s (BVR) met een probleem opgezadeld. 

Vervolgens hebben we ons met het instrument gericht op de 'next best question', namelijk: als 

er voor bepaalde risicovolle objecten gecompenseerd moet worden, welke maatregelen 

genieten dan de voorkeur? Dus, zonder de vraag te beantwoorden hoe er voldoende 

gecompenseerd kan worden. 

Is eenmaal bekend welke maatregelen op basis van de afwegingscriteria het hoogst scoren, 

dan kan veel beter beargumenteerd een keuze worden gemaakt van compenserende 

maatregelen.  

Toepassing van het instrument had duidelijk een belangrijk bijkomend voordeel: er moest 

voor veel objecten en gebiedsdelen in de regio worden nagegaan welke maatregelen het beste 

konden worden genomen. Omdat de toepassing van het instrument niet veel tijd vergt en de 

medewerkers de toepassing zelf kunnen overnemen, leek het instrument een uitstekend 

hulpmiddel. 

 

Benodigde tijdsinvestering 

 

De benodigde tijd voor de medewerkers van de opdrachtgevers vormde geen probleem. Voor 

Arnhem was dit achtereenvolgens: 

 Een bijeenkomst van 2 uur met twee deskundigen van de brandweer om het probleem 

in kaart te brengen en een eerste opzet te maken van de opties en afwegingscriteria. 

 Een tweede bijeenkomst van 2 uur om alle maatregelen en criteria helder af te spreken. 

 Een derde bijeenkomst van 2,5 uur met de twee deskundigen van de brandweer om de 

data in te schatten. 
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 Een aparte bijeenkomst van 2 uur met een deskundige van Movares om effecten op 

aanvullende criteria in te schatten. 

 

Voor de twee casussen voor BMWB was dat: 

 Een intakegesprek van 2 uur met twee medewerkers van BMWB waarin de 

mogelijkheden en voorgestelde aanpak werd besproken. 

 Intern bij BMWB werd besloten welke casus in eerste instantie geanalyseerd zou 

worden. 

 In een overleg van 2 uur met een viertal medewerkers van de brandweer werd een lijst 

van mogelijke maatregelen en afwegingscriteria opgesteld en gespecificeerd voor de 

casus 'Bloemschevaert'. Deze werd via de mail hier en daar aangepast. 

 In een datasessie van 3 uur met zeven deelnemers werd de effectenmatrix voor de 

casus 'Bloemschevaert' ingevuld en werden de wegingen bepaald. Voorafgaand aan dit 

overleg werd in één uur de lijst van maatregelen en criteria voor de generieke casus 

vastgesteld (na voorbereiding per mail). 

 Tenslotte werd de datasessie voor de generieke casus gehouden: 6 deelnemers 

gedurende 2,5 uur. 

 

Zelf toepassen: kan dat? 

 

De gedachte bij het ontwerp van het afwegingsinstrument is steeds geweest dat  

beleidsmedewerkers die het instrument willen toepassen, dit zelfstandig moeten kunnen 

uitvoeren. Dit stelde beperkingen aan de complexiteit van het instrument. De makers van het 

instrument hebben destijds getracht een goede balans te vinden tussen de mate van 

vereenvoudiging van de aan het instrument ten grondslag liggende multicriteria-analyse en de 

mate waarin concessies werden gedaan aan de pretenties van het instrument. 

De vraag is nu of beleidsmedewerkers daadwerkelijk in staat zijn zelf het instrument toe te 

passen. De onderzoekers denken dat de meeste beleidsmedewerkers het instrument kunnen 

toepassen mits zij de eerste keer begeleid worden door iemand met ervaring met het 

instrument. Dit kan iemand zijn van een extern bureau maar ook een intern iemand die elders 

een cursus heeft gevolgd over de toepassing van het instrument. De onderzoekers baseren 

deze conclusie op basis van de opgedane ervaring in 11 concrete toepassingen in dit 

onderzoek, gerealiseerd in het onderhavige onderzoek, het onderzoek voor WODC van 

2008/2009 en op basis van een viertal ad-hoc toepassingen die in 2010 in opdracht van het 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid zijn uitgevoerd. 

De moeilijkheid van de toepassing zit niet in de invulling van de effectenmatrix. Dit loopt 

steeds als een trein, mits de maatregelen en de criteria met bijbehorende schaal goed zijn 

vastgesteld. Ook de werking van het instrument wordt zeer snel begrepen door de deelnemers. 

Idem dito de vraagstelling: het bepalen van maatregel of optie die de grootste voorkeur geniet. 

Deelnemers aan de datasessie hoeven niet vooraf over de werking van het instrument te 

worden voorgelicht; een korte toelichting ter plekke volstaat. 

Ook het vaststellen van de maatregelen of opties waaruit gekozen moet worden, levert geen 

probleem op, mits dit een keer goed uitgelegd wordt (schriftelijk of mondeling). Een 

belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de maatregel zodanig moet worden uitgewerkt dat de 

deelnemers precies weten wat de maatregel inhoudt. Ontbreekt hier iets aan dan komt dit op 

een bepaald moment tijdens de datasessie in de vorm van vragen van deelnemers aan het licht. 

 

Er zijn twee aspecten die een 'spontane' toepassing door beleidsmedewerkers bemoeilijken: 
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1. Het vaststellen van de afwegingscriteria. Kennelijk is de vraag: 'met welke criteria moeten 

de opties worden geëvalueerd' of 'welke aspecten zijn belangrijk bij de vraag welke 

maatregel het beste is' voor veel mensen zonder onderzoekservaring moeilijk. Pas na een 

aantal suggesties van de onderzoeker, valt het kwartje en komen, al brainstormend de 

criteria op tafel. Maar ook dan nog vindt men het kennelijk moeilijk te differentiëren 

tussen aspecten en om een breed perspectief te hanteren. Illustratief is het criterium 'Kans 

op slachtoffers' bij de eerste casus van BMWB. Aanvankelijk lag dit criterium bij de 

gebruikers binnen BMWB voor de hand. Pas nadat het duidelijk werd dat dit criterium 

meewoog bij een aantal andere criteria die impliciet de kans op slachtoffers verminderden, 

werd besloten het eerste criterium weg te laten. 

De criteria moeten aan een aantal eisen voldoen:  

- Er mag geen grote overlap tussen criteria bestaan. In dat geval worden immers 

effecten dubbel gescoord. Dit speelde bij het voorbeeld van het criterium 'Kans op 

slachtoffers'. 

- De criteria moeten volledig zijn: alle aspecten die een rol spelen bij de afweging 

moeten worden meegenomen. Wat volledig is hangt wel af van de vraagstelling. 

Wordt er alleen vanuit het perspectief van veiligheid geëvalueerd dan kan men zich 

beperken tot de veiligheidscriteria. Wordt echter het algemeen maatschappelijke 

perspectief gekozen, dan moet er veel breder gekeken worden. 

- De criteria moeten zodanig worden geformuleerd dat voor de inschatting steeds 

dezelfde schaal kan worden gehanteerd. Dit is strikt theoretisch niet noodzakelijk maar 

het hanteren van verschillende schalen compliceren de verwerking van de schattingen, 

wat voor niet-onderzoekers moeilijk is.  

- Criteria moeten ook correct worden geformuleerd. Zo is de formulering 'brandgevaar' 

niet handig omdat 'veel of weinig effect op brandgevaar' een niet heldere vraagstelling 

oplevert. 'De kans op het ontstaan van brand' is helderder. 

 

Standaardisering van de set van criteria kan de moeilijkheid op dit punt oplossen. Is 

eenmaal voor een bepaald type vraagstuk de set met criteria bepaald, dan kan bij een 

volgend vergelijkbaar keuzevraagstuk de lijst overgenomen worden of kan een selectie 

worden gemaakt uit de voorhanden zijnde lijst. 

 

2. Er is altijd een drempel voor het toepassen van nieuwe tools als men er geen ervaring mee 

heeft. Bovendien is voor het zelf toepassen toch eerst iemand intern nodig die de 

kennis/ervaring bezit om het instrument aan collega's 'te verkopen'. 

 

We hebben gezien dat zowel bij de brandweer in Arnhem als bij BMWB men na de casus 

overging tot het zelf toepassen van het tool. 

 

Weging van criteria 

 

Tot slot een paar opmerkingen over de weging van criteria. Deelnemers ervaren het wegen 

van criteria als moeilijk. Een goede uitleg over het effect van de weging op de uitkomst is 

daarom belangrijk.  

Er is discussie mogelijk over de wijze waarop de weging aan de deelnemers wordt 

aangeboden. Zo kunnen er wel of geen hulpmiddelen worden aangeboden voor de weging. 

Daar komen we later op terug. Daarnaast kan er getrapt of ongetrapt worden gewogen. Zo 

werd in de casussen van BMWB ongetrapt gewogen terwijl er in de hotelcasus getrapt werd 

gewogen. 
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In hoofdstuk 4 zijn al enige voor- en nadelen van getrapt wegen genoemd. Getrapt wegen is 

voor de deelnemers zeker gemakkelijker maar de berekening van de totaalscore wordt minder 

transparant. Een ander gevolg van getrapt wegen is dat criteria die onderdeel uitmaken van 

een groep met veel criteria, in verhouding automatisch minder zwaar worden gewogen. Dit 

kan een nadeel zijn. 

Nu hebben we in de analyses gezien dat de uitkomst van het instrument robuust is voor 

beperkte veranderingen in de weging. Dit maakt de discussie welke wijze van weging moet 

worden gekozen iets minder belangrijk. 

 

We hebben in de casussen voor BMWB de berekening opnieuw uitgevoerd maar dan getrapt. 

We hebben daarbij twee groepen van criteria gevormd. Een groep waarin alle acht 

veiligheidscriteria opgenomen zijn en een groep 'niet-veiligheidscriteria' met vier criteria. We 

hebben beide groepen even zwaar gewogen en de weging van criteria binnen de groepen 

gelijk gesteld aan de gemiddelde (ongetrapte) wegingcoëfficiënten van de deelnemers. Bij de 

casus generiek veranderde er vrijwel niets aan de volgorde.  

Bij de casus 'Bloemschevaert' daalde de sprinklerinstallatie van plaats 4 naar plaats 8; 

afgezien daarvan veranderde ook daar niet zoveel. Zie onderstaande rangorde. De maatregelen 

staan in de rangorde van voorkeur zoals berekend op basis van de ongetrapte weging. In de 

kolom daarachter staat de rangorde, verkregen met de getrapte weging.  

 

1. Het stimuleren van het brandveilig gebruik van het gebouw        (1) 

2. Het oefenen van de BHV met bewoners      (1) 

3. Het versterken/professionaliseren van de BHV     (4) 

4. Het installeren van een sprinklerinstallatie     (8) 

5. Het verbeteren van de preparatie van de brandweer op het object   (3) 

6. Het versterken van de burgerhulpverlening     (5) 

7. Het toepassen van domotica in het gebouw ter vermindering van risico's (6) 

8. Het nemen van infrastructurele maatregelen op de aanrij route   (7) 

 

Omdat de groep met 'niet-veiligheidscriteria' in verhouding klein is, worden de hiertoe 

behorende criteria zwaarder gewogen in de getrapte versie. Omdat de maatregel 'sprinklers' en 

in beperktere mate de maatregel 'versterking van de BHV' hoog negatief scoren op niet-

veiligheidscriteria (beide zijn relatief dure maatregelen) dalen ze in de voorkeursrangorde. 

 

Aanpassing van het instrument? 

 

Eén van de vragen in dit onderzoek is of het afwegingsinstrument aangepast zou moeten 

worden om de toepasbaarheid te verbeteren. De onderzoekers achten dit gewenst met 

betrekking tot het selecteren en formuleren van de afwegingscriteria. Omdat dit als moeilijk 

wordt ervaren zou het mooi zijn als de lijst met criteria gestandaardiseerd zou kunnen worden. 

Hiertoe zou er een speciale applicatie voor het instrument moeten worden ontwikkeld waarin 

lijsten met criteria voor verschillende probleemgebieden worden opgenomen. Gebruikers 

zouden dan 'aan kunnen vinken' welke criteria ze in de analyse mee willen nemen. Ook 

zouden gebruikers criteria moeten kunnen toevoegen. Een bijkomend voordeel van 

standaardisatie is dat het betreffende probleemgebied eerst goed wordt doordacht wat de 

kwaliteit van de analyse zal verhogen. 

De onderzoekers achten standaardisatie voor speciale probleemgebieden goed mogelijk; dit 

oordeel is niet alleen gebaseerd op het voorliggende onderzoek maar ook op de ervaringen die 

zijn opgedaan in de toepassing van het instrument op vragen rond sociale veiligheid. 
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In een te maken applicatie kan ook de mogelijkheid van de keuze tussen ongetrapt en getrapt 

wegen opgenomen worden. Tenslotte, omdat ook het wegen als moeilijk wordt ervaren, zou 

de applicatie een tool kunnen bevatten die de gebruiker helpt bij het wegen van de criteria. Dit 

zou de methode van paarsgewijze vergelijking kunnen zijn maar er zijn eenvoudiger 

methoden denkbaar, zoals een stapsgewijze hulp bij het toekennen van wegingcoëfficiënten. 
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5.6.  Conclusies 
 

 

Met betrekking tot de onderzoeksvragen 1 en 2: 

 

Ondanks dat dit maar in beperkte mate kon worden onderzocht, menen de onderzoekers te 

kunnen concluderen dat er in de praktijk, bij keuzes (van maatregelen) op het terrein van 

fysieke veiligheid, relatief zeer weinig gebruik wordt gemaakt van kwantitatieve methoden en 

technieken. Maatschappelijke kosten en baten Analyse (MKBA) en multicriteria-analyse 

(MCA) lijken het meest te worden toegepast.  

Voor zover er van een afweging sprake is, wordt dit vaak overgelaten aan externe bureaus die 

dan op basis van deskundigheid met een eenduidig advies komen. Een expliciete afweging 

tussen alternatieve maatregelen of opties maakt hier in het algemeen geen onderdeel van uit. 

 

Er zijn in de praktijk veel factoren die het toepassen van deze methodieken bemoeilijken. De 

belangrijkste zijn: 

- Er is vaak een focus op snelle opheffing van (grote) onveiligheid: een brede methodische 

afweging is dan niet opportuun. 

- Planvorming waarbij veiligheid één van de aspecten is, is vaak onderworpen aan en bepaald 

door interacties tussen opdrachtgevers en uitvoerders, waarbij politieke en commerciële 

voorkeuren een belangrijke rol spelen. Aan een objectieve afweging is dan minder behoefte. 

- Veiligheidsrisico's zijn moeilijk in geld uit te drukken wat een methodische afweging met 

andere criteria bemoeilijkt. 

- Men schrikt vaak terug van de kosten en het tijdverlies die verbonden zijn aan een 

methodisch afwegingsproces. 

- In het veld bestaat veel onbekendheid over de beschikbare methodieken en de meerwaarde 

ervan. 

 

De onderzoekers bevelen nader onderzoek aan naar de wijze waarop in de praktijk 

afwegingen plaatsvinden bij de keuze van veiligheidsmaatregelen of opties op het terrein van 

fysieke veiligheid. Het gaat dan om de vraag hoe zonder methodische hulpmiddelen  

complexe afwegingen/ keuzes worden gemaakt. 

 

Met betrekking tot de onderzoeksvragen 3 en 4: 

 

Het in dit onderzoek toegepaste 'Afwegingsinstrument veiligheid en economie' is qua 

modellering voor veel keuzevraagstukken met betrekking tot maatregelen of opties op het 

terrein van fysieke veiligheid geschikt. De vraagstelling die in het instrument wordt gebruikt, 

sluit aan op de praktijk en de stappen die in het instrument dienen te worden doorlopen, 

structureren de afwegingen die in de praktijk moeten worden gemaakt. 

In alle situaties waar een keuze moet worden gemaakt tussen overwogen maatregelen of 

alternatieve opties in het algemeen, waarbij meerdere criteria worden gehanteerd voor de 

evaluatie van (de verwachte effecten) de maatregelen of opties, is het instrument in principe 

toepasbaar. 

Het instrument komt tegemoet aan een aantal problemen die het toepassen van kwantitatieve 

methoden bij veiligheidskeuzes bemoeilijken: 

1. Toepassing is - in verhouding tot methodes als MKBA - goedkoop. 

2. De analyse kan snel worden uitgevoerd, indien nodig in één dag. 
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3. In de analyse kunnen naast 'veiligheid' ook andere afwegingscriteria worden opgenomen 

zoals kosten. 

4. Het instrument speelt in op de vaak aanwezige onzekerheid van de verwachte effecten op 

het terrein van veiligheid. 

5. Het instrument stelt de gebruiker in staat moeilijk kwantificeerbare effecten op te nemen 

in de afweging. 

 

In de casussen bleek het instrument uitstekend toepasbaar. De directe gebruikers zijn meer 

dan tevreden.  

 

Het is belangrijk zich de beperkingen van het instrument te realiseren. Anders dan 

bijvoorbeeld MKBA is de toepassing van het instrument niet gericht op het berekenen van de 

optimale keuze in een situatie. Daarvoor geschiedt de analyse op een te algemeen niveau; 

bovendien bevat zij een subjectief element. Het instrument is veeleer gericht op het 

ondersteunen van een (collectief) besluitvormingsproces waarin (nu eenmaal) keuzes moeten 

worden gemaakt en waarbij geen mogelijkheid bestaat meer deterministische methodieken te 

gebruiken. Het instrument gebruikt als input de effecten van de maatregelen zoals die door de 

deelnemende deskundigen worden verwacht en berekent op basis daarvan een rangorde in de 

voorkeuren van de deelnemers. 

De onderzoekers zijn overigens van oordeel dat MKBA veel van de beperkingen van het 

afwegingsinstrument deelt. Ook MKBA maakt gebruik van subjectieve expertinschattingen en 

moet zich beperken tot een algemeen niveau waar het inschattingen betreft van moeilijk 

kwantificeerbare effecten. 

 

Met betrekking tot de onderzoeksvragen 5 en 6: 

 

Indien een organisatie het instrument toe wil passen, is het aan te bevelen dat dit de eerste 

keer gebeurt onder begeleiding van iemand die met het instrument reeds ervaring heeft 

opgedaan. Dit kan ook een medewerker zijn die een training in het gebruik heeft gekregen.  

 

Het selecteren en formuleren van de criteria wordt door gebruikers als moeilijk ervaren. De 

toepassing van het afwegingsinstrument zou daarom vergemakkelijkt kunnen worden door het 

standaardiseren van de lijst met afwegingscriteria voor speciale probleemgebieden.  

De onderzoekers achten dit goed mogelijk; dit oordeel is niet alleen gebaseerd op het 

voorliggende onderzoek maar ook op de ervaringen die zijn opgedaan in de toepassing van 

het instrument op vragen rond sociale veiligheid. 

 

Omdat ook het wegen als moeilijk wordt ervaren, zou het instrument een eenvoudige tool 

kunnen bevatten die de gebruiker helpt bij het wegen van de criteria.  
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Bijlage: toepassing van het afwegingsinstrument stapsgewijs 

 

 

In deze bijlage wordt stapsgewijs de toepassing van het afwegingsinstrument beschreven. 

Uitgangspunt is de excel-applicatie die te vinden op: 

http://wodc.nl/onderzoeksdatabase/methode-ontwikkelen-om-veiligheids-en-economische-

belangen-tegen-elkaar-af-te-wegen.aspx 

 

Het instrument is gericht op het maken van optimale keuzes tussen maatregelen dan wel 

tussen opties waarbij veiligheid een belangrijk aspect is. Het instrument kan ook worden 

toegepast ten behoeve van het evalueren van in het verleden gemaakte keuzes. In het 

afwegingsproces wordt alle relevante informatie systematisch verzameld en geïntegreerd in 

een totale waarderingsscore voor elke maatregel. Hierbij wordt, indien gewenst, impliciet een 

kosten-baten afweging gemaakt. Er wordt voldoende ruimte gelaten voor onzekerheden.  

 

Toepassing stapsgewijs 

 

Uitgangssituatie  

De wens bestaat om voorgenomen maatregelen of opties te evalueren om te bepalen welke 

keuzes er moeten worden gemaakt. In dit domein gaat het om maatregelen ter vergroting van 

de veiligheid of opties waarbij veiligheid een belangrijk aspect is. De maatregelen of opties 

hebben effecten op andere criteria die van belang zijn bij de afweging, zoals kosten. De 

betrokken professionals willen bij de keuze van de maatregelen gezamenlijk een optimale 

afweging maken, waarin de deskundigheid van alle professionals wordt verdisconteerd. 

 

Bepaling maatregelen 

Allereerst worden de maatregelen of opties in alle relevante aspecten beschreven: aard, 

intensiteit, duur,  inzet en randvoorwaarden. Specificeer zoveel mogelijk: daardoor kunnen de 

effecten van de maatregelen beter worden ingeschat. 

 

Vaststelling afwegingscriteria 

De professionals stellen een lijst op van criteria die voor hen van belang zijn bij de afweging. 

Deze kunnen van allerlei aard zijn: vergroting van de veiligheid (eventueel onderverdeeld in 

aspecten), kosten,  implementatiemoeilijkheid, belasting van de hulpdiensten, etc. 

 

Effectenmatrix 

Vervolgens schatten de professionals gezamenlijk de effecten van de maatregelen op elk van 

de criteria. Dit gebeurt aan de hand van een algemene semantische schaal (van ‘niet of geen 

effect’ tot ‘extreem veel effect’). Vul in de effectenmatrix de waarderingscore in op de schaal 

0 – 100, die past bij het geschatte effect op de semantische schaal.  

Vul de tabel horizontaal in, dat wil zeggen, schat eerst de effecten van alle maatregelen op het 

eerste criterium, daarna de effecten van alle maatregelen op het tweede criterium, etc.  

 

Wegingcoëfficiënten 

Weeg de criteria naar belangrijkheid. Ken wegingcoëfficiënten toe aan de criteria tussen 0 en 

10. Geef het criterium dat het zwaarste moet wegen in de afweging een score van 10. Relateer 

de gewichten van de andere criteria aan dit cijfer. Aan verschillende criteria mogen dezelfde 

wegingcoëfficiënten worden toegekend. 
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Indien er meerdere deelnemers zijn, stelt ieder individueel zijn of haar set met 

wegingcoëfficiënten vast. 

 

Weging 

De scores van elke maatregel of optie op elk afwegingscriterium worden vervolgens gewogen 

met de gewichten die bij de ‘weging’ aan de criteria zijn toegekend.  

 

Totaalwaardering  

Vervolgens wordt voor elke maatregel de somscore bepaald. Dit is een eenvoudige som van 

(de waardering van) de effecten op de criteria, gewogen met de wegingcoëfficiënten. Deze 

drukt de totaalwaardering uit voor elk van de maatregelen of opties. Omdat de gewichten 

tussen professionals zullen verschillen, zullen ook de totaalwaarderingscores van de 

maatregelen tussen de professionals verschillen. De vergelijking tussen de somscores van elke 

maatregel levert die maatregel(en) op die de professionals het hoogst waarderen.  

 

Gevoeligheidsanalyse 

Het is belangrijk, juist op het terrein van veiligheid, te anticiperen op uiteenlopende scenario’s 

in de toekomst. Deze scenario’s kunnen andere schattingen van de effecten van maatregelen 

met zich mee brengen of de gewichten van de criteria doen veranderen. Door deze 

veranderingen met het afwegingsinstrument te evalueren, verkrijgen beleidsmakers inzicht in 

de effecten van maatregelen binnen alternatieve scenario’s. Dit kan de voorkeur voor de te 

nemen maatregelen veranderen en zal leiden tot een zorgvuldiger afweging.  

 

Verbetering van de discussie 

Bij het gezamenlijk inschatten van effecten van maatregelen wordt de deskundigheid van 

professionals optimaal benut. Door het onderscheid te maken tussen effecten en de gewichten 

van afwegingscriteria worden in de discussie empirische- en politieke argumentatie van elkaar 

gescheiden. Dit maakt de discussie effectiever en leidt sneller tot consensus. 
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Summary 
 

 

Research project: 'Application of a simplified evaluation tool to decisions in the field of 

physical safety.' 

 

The decision-making on improving and ensuring physical safety, by taking measures or 

choosing between options for which safety is an important aspect, is difficult for various 

reasons. First of all, the effects of these measures or options are uncertain in general and will 

often depend on the context. Secondly, the value of ‘safety’ is difficult to quantify, which 

makes it complex to compare it for example with the costs of the measure considered. 

Thirdly, measures have side-effects, social and economic, which should be taken into account 

when different measures are compared on their effects and total added value. Finally, the 

decision-making is complicated by differences in interests and preferences of the participants 

involved. The owner, designer, builder, user, the authorities, police and fire brigade may have 

different priorities, which could lead to different choices. All this complicates the evaluation 

and the choices between the measures or options considered and the building of consensus 

between participants. 

 

Given this complexity, this research addresses the question, to what extend quantitative 

methods and tools are used in practice to support the decision-making on physical safety. 

Furthermore, whether the 'Afwegingsinstrument Veiligheid en Economie', a decision support 

tool developed in 2008/2009, could improve the quality of the decision-making. This tool was 

developed in a research project to improve the quality of decision-making on measures 

against criminality and nuisance. 

Just like this former project, the research at hand was commissioned by the Dutch Ministry of 

Safety and Justice, Research and Documentation Centre, and has been carried out by Decide, 

a research- and consultancy firm linked to the RUG, University of Groningen; Decide is part 

of the dutch group.   

 

In the first stage of the project the researchers made a quick scan of the extent to which 

quantitative methods are used in practice in the decision-making on choices between safety-

measures. The quick scan consisted of a desk study and interviews with four experts in the 

field. Given the scope of the scan, the conclusions have to be tentative. 

In practice, quantitative decision-making support methods are barely used. We sometimes see 

cost–benefit analysis (CBA), cost-effectiveness analysis (CEA), multi-criteria analysis 

(MCA) and scenario analysis. But most of the time, choices between alternative safety-

measures or options, is left to external bureaus, which, on the basis of their expertise, come to 

unambiguous advises. 

For some situations or processes in which safety is an important item, handbooks or protocols 

are available, like the 'Veiligheidseffectrapportage' (VER) en the model 'Integrale 

Brandveiligheid Bouwwerken' (IBB), both developed by the 'Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid' (CCV). But these also don't seem to be applied often. 

 

Experts mention a number of reasons that hinder the use of quantitative decision-making 

support methods in practice. The most important are: 

- There is often a focus on neutralization of an unsafe situation or the danger of a calamity;  

then a thorough systemic evaluation takes too much time. 
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- The planning of large (building) projects, in which safety is an important aspect, often are 

subjected to and determined by interactions between authorities and contractors, in which 

(political and commercial) preferences play a role. In that situation there is little demand for 

an objective evaluation of all alternatives. 

- Safety risks are difficult to value financially; this makes an integral evaluation, in which all 

aspects and effects are taken into account, problematic. 

- Applying quantitative methods are often costly and time-consuming. 

- A lot of decision-makers are unaware of available decision support methods and their 

surplus value. 

Given this context, the researchers recommend an investigation of how decisions and 

evaluations are made on choices between safety-measures and on (building-) options in which 

safety is a important aspect. How are these complex choices made without systemic methods 

and/or decision support tools? 

 

The researchers applied the earlier mentioned 'Afwegingsinstrument Veiligheid en Economie', 

which from now on we call 'the evaluation tool', in three cases on its practical usefulness. This 

decision support tool is a special (simplified) application of multi-criteria analysis (MCA). 

With this tool several alternative measures can be compared. Subsequently the tool  

determines which measure is preferred mostly by the user(s) of the tool. 

Applying the tool, the user has to: 

1. Determine the alternatives, in this case the safety-measures or options to be considered. 

2. Determine the criteria by which the alternatives should be evaluated.  

3. Estimate the effect of each alternative on each of the evaluation criteria.  

4. Decide on how important the evaluation criteria are, relative to each other. This is done by 

assigning weighting coefficients to the criteria.  

The tool then determines the alternative that has the highest total score on all the (weighted) 

effects on all of the criteria.  

 

The figure below shows the relation between the elements and parameters in the evaluation 

tool. The measures on the left have effects on several evaluation criteria. By weighting the 

criteria according to how effects on these criteria are valuated (β’s ) and by summing over 

these  effects, the tool arranges the measures in order of the value to the user. The β’s are 

determined by the interests and preferences of the user(s) of the tool. 
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The method of multi-criteria analyse has the advantage that effects of a different kind can be 

aggregated in the analysis. Furthermore the method can handle effects that are difficult to 

quantify. 

The general aims of applying the evaluation tool are: 

 Facilitation of the evaluation process of measures. 

 Improving the quality of the decision-making process. 

 Making the evaluation more transparent. 

 Supporting the collective decision-making. 

 

As mentioned, the evaluation tool was applied in three cases. Apart from testing the practical 

applicability, the surplus value for the users was established. 

In the first case the question was: what is the best place in the train station area of the city of 

Arnhem to build a hotel, from a viewpoint of safety(risks). The client or commissioner of the 

evaluation was the 'Safety- and Health Region Middle Gelderland.'
38

 The second and third 

case concerned the question which measures should be taken for objects, for which the fire 

brigade exceed the maximal response time permitted by law. These measures should raise the 

safety-level (preventive and/or in case of a fire). In the second case measures were evaluated 

for a specific object (a care-institution for elder people). In the third case, the evaluation 

concerned a whole village for which the fire brigade exceeded the maximal response time 

permitted. The last two evaluations were commissioned by the 'Fire Brigade Middle- and 

West Brabant'.
39

 

 

The evaluation tool appeared to be perfectly applicable in the cases. This concerned not only 

the modelling of the tool but also the application in a practical sense. The users were more 

than satisfied and planned to use the tool more often. 

 

One of the conclusions with respect to the application of the evaluation tool is that clarity 

about the goal for which is used, is important. In cost-benefit analysis (CBA) one tries to 

make an inventory all financial consequences of the different alternatives under consideration. 

In this process estimates have to be determined as empirical and objective as possible. The 

result is the alternative which is financially optimal. The evaluation tool on the contrary is less 

pretentious and aims to support the quality of a collective decision-making process, accepting 

that the choice and weighting of evaluation criteria always is subjective to a certain extent and 

that uncertainty plays an important role in estimating the effects of measures. Application of 

the tool results in getting as much consensus as possible about the expected effects  and 

arriving at a set of measures which are mostly valued by the participants in the evaluation 

process, give their priorities. 

 

In the evaluation of safety-measures the evaluation tool lacks a number of problems inherent 

to the application of quantitative methods like cost-benefit analysis that use 'hard' numeric 

data.  

1. The application of the evaluation tool is - compared to methods like CBA - cheap. 

2. An analysis with the evaluation tool can, if necessary, be carried out in one day. 

3. The evaluation tool enables the user to take into account criteria that are difficult to 

quantify, like 'safety-risk', which is almost impossible in methods like CBA. 

                                                 
38

 Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) 
39

 Brandweer Midden- en West Brabant (BWMB) 
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4. The tool can cope with the uncertainty of effects, which is often the case in safety-

measures. 

 

The 'Afwegingsinstrument' was designed in such a way that decision-makers in companies 

and local authorities would be able to apply the tool themselves, instead of hiring an external 

bureau. The researchers think that most decision-makers are capable of this, provided that 

they are supervised the first time by someone who is experienced in applying the tool. 

 

Most users of the tool find the selection and formulation of the evaluation criteria difficult. 

The application of the evaluation tool would be facilitated if the list of evaluation criteria is 

standardized for a specific domain of decision-making, for example the choice of measures in 

buildings to reduce fire risks. In the opinion of the researchers standardisation is quite 

possible for different decision-making domains, which also will improve the quality of the 

evaluation. 
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