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SAMENVATTING 
 
 
 
 
 
Dit onderzoek betreft de betrokkenheid van externe experts in crisisbesluitvorming en -communicatie. 
Crises zijn van alle tijden en stellen besluitnemers voor dilemma’s en grote uitdagingen. Deze uitdagingen 
worden nog eens vergroot door de complexiteit van de moderne crisis. Desalniettemin verwacht de 
samenleving van de overheid dat de crisis voorkomen wordt of tenminste adequaat ‘beheerst’. Hierbij zijn 
effectieve crisisbesluitvorming en -communicatie essentieel. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden 
wordt vaak gesuggereerd dat de betrokkenheid van externe experts een cruciale rol speelt.  Dit onderzoek 
start vanuit deze premisse en heeft als doel inzicht te krijgen op welke wijze externe experts betrokken zijn 
bij crisisbesluitvorming en -communicatie, en welke bedoelde en onbedoelde gevolgen de betrokkenheid 
van externe experts kan hebben op het verloop, de uitkomsten en de legitimiteit van crisisbeheersing. Als 
experts worden de leveranciers beschouwd van specialistische kennis, die inzicht bieden in de aard en 
achtergrond van crises en advies geven hoe te interveniëren in een crisissituatie. Als ‘extern’ worden díe 
deskundigen en instanties beschouwd die zich buiten de reguliere crisisorganisatie bevinden, waarbij 
vooral zal worden ingezoomd op de betrokkenheid van externe experts uit het bedrijfsleven en de 
wetenschap. De centrale probleemstelling luidt: Welke lessen volgen uit: (1) de wetenschappelijke literatuur 
over het betrekken van externe experts (meer specifiek uit bedrijfsleven en wetenschap) bij 
crisisbesluitvorming en -communicatie en (2) een nationale en internationale researchsynthese van 
ervaringen op dit gebied?  

 
Onderzoeksopzet en methodologische uitdagingen  
Ter beantwoording van de probleemstelling is het onderzoek opgesplitst in enkele deelvragen, die in drie 
deelstudies worden behandeld: een literatuurstudie, een synthese van evaluatierapporten en een 
verdiepende analyse. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van drie secundaire gegevensbronnen, te weten: 
wetenschappelijke literatuur, evaluatierapporten uitgevoerd naar aanleiding van een crisis en interviews 
met interne en externe experts op het gebied van crisisbesluitvorming en -communicatie. Voor het 
onderzoek zijn geen analyses uitgevoerd van primaire gebeurtenissen, activiteiten en uitkomsten in 
crisissituaties.  

Het wetenschappelijk en praktijkonderzoek naar crises en crisissituaties is een heel specifiek type van 
sociaalwetenschappelijk onderzoek met heel eigen uitdagingen. Aan de drie belangrijkste methodologische 
uitdagingen is op de volgende manier invulling gegeven. Een valkuil van vergelijkend casestudie-
onderzoek is dat het verloop en de uitkomsten van crisissituaties altijd contingent zijn op de context 
waarin de crisis zich voordoet. De eerste uitdaging is er dan ook in gelegen om uitspraken te doen die 
generaliseerbaar zijn, maar toch rechtdoen aan de specifieke invloed van de context op de betrokkenheid 
van externe experts in de crisisbeheersing en -communicatie. Dit is getracht te realiseren door een brede 
vergelijking tussen crises te combineren met een verdiepende analyse van mechanismen die spelen binnen 
crises. De tweede uitdaging betreft de selectie van crisissituaties waarover wordt gerapporteerd. Een 
crisissituatie wordt pas waargenomen wanneer de situatie een crisis is geworden. Niet alleen blijven latente 
crises zou buiten beschouwing, ook bestaat de kans dat falende crisisbeheersing meer wordt benadrukt en 
dat successen minder aan de orde komen. Hoewel het ondoenlijk is om alle incidenten in het onderzoek te 
betrekken, is nagegaan in hoeverre de geselecteerde crises zijn afgeleid van incidenten. De derde uitdaging 
betreft de selectie van crisissituaties waarin externe experts al dan niet een rol hebben gespeeld. Enerzijds 
kan een selectie van evaluatierapporten op grond van crisiskenmerken ertoe leiden dat onvoldoende 
variatie bestaat in de rol en betrokkenheid van verschillende typen experts, maar anderzijds kan een 
selectie van crises op basis van de variatie in de rol en betrokkenheid van externe experts ertoe leiden dat 
het verkregen beeld onrepresentatief is. Om deze valkuil te ontwijken is besloten om (a) een brede 
definitie te hanteren wat externe experts zijn (zoals ook aansluit bij de crisispraktijk) en (b) alle incidenten 
in het onderzoek te betrekken waarvan de impact een vitaal belang raakt en bestaande procedures doet 
heroverwegen. Hoewel een samenvatting van de bevindingen geen recht doet aan de rijkheid van de 
informatie die met het onderzoek is verkregen, worden hieronder kort per deelstudie de belangrijkste 
bevindingen uiteengezet.  
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Eerste deelstudie: wetenschappelijke literatuur  
De literatuur biedt aanknopingspunten dat externe experts een waardevolle aanvulling kunnen zijn op de 
experts die intern onderdeel uitmaken van de vaste crisisorganisatie. Externe experts kunnen een 
oplossing bieden voor informatieproblemen, snel en effectief doorgronden welke informatie belangrijk is 
voor het beleidsproces en een tegenwicht bieden aan processen als anchoring, groupthink en het ontstaan van 
tunnelvisie. Daarnaast kunnen ze bijdragen aan stabiliteit, legitimering van genomen besluiten en een 
effectieve crisiscommunicatie, welke essentieel is voor het beperken van schade en het reduceren van 
gevoelens van onzekerheid en angst. Daartegenover staat dat betrokkenheid van externe experts ook 
complicerend kan werken. Zo wordt de verscheidenheid van betekeniskaders en probleemdefinities 
vergroot en neemt het aantal actoren in het besluitvormingsproces toe. Ook bestaat het risico dat met de 
externe experts andere belangen dan het publieke belang worden binnengehaald. De literatuur rond 
crisisbesluitvorming en -communicatie kenmerkt zich door veel beschrijvend casestudie-onderzoek, 
waarbij ‘harde’ theorieën en empirische verificatie op grootschalige databestanden vaak ontbreken. 
Daardoor is het lastig toetsbare hypothesen te formuleren, maar uit de wetenschappelijke literatuur kan 
wel een aantal succesvoorwaarden worden gedistilleerd voor de betrokkenheid van externe experts. Zo 
moeten kennis en inzichten snel, doelgericht en zonder (teveel) eigen inbreng worden geleverd, moet 
gezorgd worden voor het ‘op één golflengte’ zitten van externe expert en besluitnemer en dient aandacht 
te bestaan voor individuele kenmerken, karakters en persoonlijke relaties, die een belangrijke rol blijken te 
spelen.  
 
Tweede deelstudie: researchsynthese  
Om meer inzicht te krijgen in de situaties waarin externe experts worden betrokken en de wijze waarop dit 
wordt vormgegeven, is een researchsynthese uitgevoerd van evaluatierapporten. Hiervoor is een unieke 
dataset gecreëerd waarin de 60 incidenten die zich in de periode 2000 tot en met 2013 in Nederland 
hebben voorgedaan en die als ‘crisis’ kunnen worden bestempeld, zijn opgenomen. In totaal zijn 114 
evaluatierapporten van uiteenlopende organisaties in de researchsynthese meegenomen. Uit een analyse 
van deze 60 crises komt naar voren dat 438 organisaties of personen als externe expert zijn betrokken. 
Gemiddeld zijn ruim zeven externe experts betrokken per crisis, maar de variatie is erg groot; vaak 
afhankelijk van de omvang van de crisis. Enkele conclusies die naar voren komen zijn: (1) grofweg één 
derde van de betrokken externe experts maakt deel uit van een bestaand netwerk, ontplooid door de 
crisisbeheersingsorganisatie; (2) de betrokkenheid van externe experts bij crises is een aangelegenheid op 
organisatieniveau en de expertise is primair afkomstig van (semi-)overheidsorganisaties en het 
maatschappelijk middenveld; (3) externe experts zijn in iets meer dan een kwart van de gevallen 
zelfbenoemd, in slechts een beperkt aantal gevallen ingeschakeld door een andere externe expert en in 
overgrote meerderheid betrokken door de crisisbeheersingsorganisatie zelf; en (4) voor iets minder dan 50 
procent vloeit de betrokkenheid voort uit de vraag naar specifieke kennis en niet uit een direct of indirect 
belang dat door de crisis wordt geraakt. Uit de studie komt geen duidelijk, algemeen patroon naar voren 
tussen de betrokkenheid van externe experts en de kwaliteit van de crisisbeheersing.  
 
Derde deelstudie: verdiepende analyse  
In de derde deelstudie zijn, middels een kwalitatieve analyse van evaluatierapporten en expert-interviews,  
de opgetreden mechanismen gedestilleerd die verklaren waarom de betrokkenheid van externe experts 
heeft geleid tot bepaalde (on)bedoelde effecten. Een mechanisme betreft een terugkerende keten van 
oorzaak en gevolg relaties tussen de betrokkenheid van externe experts en de uitkomst van de 
crisisbeheersing, zoals naar voren gekomen in de evaluatierapporten en expert-interviews. De 
gedestilleerde mechanismen zijn ingedeeld in de categorieën onderwerp, mobilisatie, structurering, 
kennisoverdracht en crisiscommunicatie. Een bijdrage aan de kwaliteit van de crisisbeheersing wordt 
geleverd: ten aanzien van het onderwerp door het geven van een second-opinion en de realisatie dat de 
verkregen informatie en adviezen van verschillende externe experts onderling tegenstrijdig kunnen zijn; 
ten aanzien van mobilisatie door het in niet-crisistijd actief onderhouden van een netwerk van experts, en 
het besef dat de betrokkenheid van externe experts niet altijd goed te voorzien is omdat de samenwerking 
vaak voortkomt uit de directe getroffenheid van een organisatie in materiaal of specifieke taakuitvoering; 
ten aanzien van structurering door het niet te gedetailleerd vastleggen van de basisstructuur voor 
betrokkenheid en het openhouden van de mogelijkheid ervan af te wijken, korte en directe lijnen tussen 
crisisteam en externe expert, en het overwegen experts niet te betrekken bij de daadwerkelijke 
besluitvorming; ten aanzien van kennisoverdracht door het besef dat vertrouwen essentieel is, het bewustzijn 
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van een mogelijk verschil in belangen, het niet op voorhand uitsluiten van samenwerking; en ten aanzien 
van crisiscommunicatie door het overwegen van expliciete afspraken met alle externe experts over externe 
communicatie, en het afstemmen van de boodschap met de externe expert voordat deze naar buiten gaat. 
Door twee Nederlandse cases (de crisis rond het hoogwater in Groningen en de scheepsbrand in Velsen) 
in een internationaal vergelijkend perspectief te plaatsen, is meer chronologisch nagegaan welke 
gebeurtenissen hebben plaatsgevonden rond de betrokkenheid van externe experts. Met behulp van een 
‘schillenmodel’ is aangegeven hoe externe experts zijn gemobiliseerd door en gepositioneerd ten opzichte 
van de bestuurlijke- en operationele kern van de crisisbeheersingsorganisatie. De analyse van de 
geanalyseerde crises toont dat vaak een veelheid van externe experts betrokken wordt en dat deze over de 
verschillende schillen heen geplaatst kunnen worden. Het blijkt onder andere dat de samenstelling van het 
crisisteam geen algemene faalfactor is, wat betekent dat als directe deelname van een externe expert aan 
het crisisteam niet meer noodzakelijk is deze gerust kan worden beëindigd; liaisons een effectieve schakel 
vormen tussen externe partijen en de crisisorganisatie; het mogelijk is in de pre-crisis fase mogelijke 
risico’s in kaart te brengen en ook contacten te leggen met partijen die later, bij de crisis zelf, waardevolle 
input kunnen leveren; wanneer externe experts betrokken worden uit een sterk hiërarchische organisatie 
dit kan leiden tot botsingen; en dat belangenbehartiging effectief en nuttig ‘gebuikt’ kan worden als de 
context van de crisis daarom vraagt.  
 
Samenvattend kunnen we concluderen dat de wijze waarop externe experts worden betrokken zeer 
wisselend is, met een sterk wisselende inbedding in de crisisbeheersingsorganisatie en met wisselend 
succes. Als we de definitie van ‘externe expert’ zo ruim nemen als gebruikelijk is op lokaal niveau en in de 
veiligheidsregio’s, dan worden relatief veel externe experts betrokken in crisissituaties. Een verenging van 
de definitie van ‘externe expert’ tot alleen wetenschap en bedrijfsleven levert slechts een zeer beperkt 
aantal crises op waarbij deze actoren zijn betrokken. Wanneer we leren van crises die ook op lokaal en 
regionaal niveau hebben gespeeld, dan zien we dat de bedoelde en onbedoelde effecten van het betrekken 
van experts sterk afhankelijk zijn van de context van de crisis en van de opschaling. De belangrijkste les uit 
de onderhavige studie is om per crisis een weloverwogen keuze te maken voor een specifieke externe 
expert, met alle mogelijke mechanismen die kunnen optreden in het achterhoofd. Om deze keuze te 
ondersteunen doet de onderhavige studie een groot aantal handreikingen, dat kan dienen als een verdere 
basis voor het expliciet, transparant en weloverwogen voorbereiden en betrekken van specialistische 
kennis in de uiterst complexe situatie die zich voordoet wanneer een incident uitgroeit naar een echte crisis.  
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SUMMARY 
 
 
 
 
 
“NO UNIFORMS, BUT SPECIALISTS”: INVOLVEMENT OF EXTERNAL EXPERTS IN CRISIS SITUATIONS 
 
The present report studies the involvement of external experts in crisis management and crisis 
communication. Every now and then crises occur which make decision-makers face major challenges. The 
characteristics of the modern crisis make such dilemmas even stronger. Citizens in modern societies 
expect these situations to be prevented or at least adequately managed. During crises adequate decision-
making and communication are indispensable. The premise of the current study is that involving external 
experts in all these complex processes is crucial for a successful crisis management and -communication. 
The central goal of the present study is to provide insight into the ways in which external experts are 
involved in crisis decision-making, and which anticipated and unforeseen effects their involvement have 
on the course, outcomes, and legitimacy of crisis management and crisis communication. Experts are 
perceived to be the deliverers of specific knowledge, giving insights into the origins and nature of the 
crisis and how to deal with it. Experts are mentioned to be ‘external’ when they operate outside the regular 
crisis organisation, with particular focus on individuals and organizations from the private sector and 
science. The central research problem is: What are the lessons we can learn from: (1) the scientific 
literature on crisis decision-making, and the role/involvement of experts in crisis management and 
communication in particular; and (2) a national and international research-synthesis of experiences with 
the involvement of external experts?  
 
Research design and methodological challenges  
From the research question we further derived subquestions which we address in three parts of the study: 
(1) a scientific literature review; (2) a research-synthesis of evaluation reports, and (3) a qualitative analysis 
of evaluation reports. In order to address the research question, we relied on three data sources: reports of 
scientific research, evaluation reports, and expert interviews. All data sources pertain to secondary data – 
in the present study we have not collected new, primary data on events, activities, and outcomes in crisis 
situations.  

Scientific and professional research into crises and crisis situations is a very specific type of social 
science research, with a number of specific challenges. In the present study, we have tried to adequately 
address three main challenges. The first challenge is characteristic for comparative case study research and 
arises when we wish to compare the involvement of external experts in different crisis situations. The 
challenge is that the course and outcomes of crisis management and crisis communication are highly 
contingent on the crisis situation itself. It is not easy to draw general (or generalizeable) conclusions from 
a wide diversity of crisis situations that have occurred in the past. We have addressed this challenge by 
combining a broad analysis of crises with an in-depth analysis of particular crisis events. The second challenge 
pertains to the selection of crisis situations about which we report. We observe a crisis situation only when 
it has turned into a crisis. Not only draws the literature disproportional attention to a limited number of 
quite severe crisis situations, also latent crises are hardly studied in the literature. Although it is impractical to 
include all incidents in the current study, we have nevertheless assessed to what extent the crises in our 
study have developed from incidents, and to what extent incidents develop into crises. The third challenge is 
the selection of crisis situations in which external experts played a role. If we select crises in our study on 
the basis of their crisis characteristics, we may face the problem of obtaining too little variation in expert 
involvement and expert characteristics. That lack of variation will make it very difficult to draw valid 
conclusions about effects of expert involvement in crisis situations – simply because we do not have 
enough data to compare. On the other hand could the selection of crises on the basis of expert 
involvement result in an unrepresentative picture of the role and involvement of experts. We overcame 
this challenge by being as inclusive as possible in our definition of crises and experts (this fits with 
practical experiences of crisis experts). In this way, we created a database of crises that is as 
comprehensive as possible, thus hoping that enough variation from that broad and rich dataset would 
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follow. Although a summary of results will not do justice to the richness of information derived from the 
research, in the following sections we will summarize the main results of each part of the study.  
 
First part: study of scientific literature 
The scientific literature points at a number of important theoretical and empirical clues that point us to 
the importance of involving external experts in crisis management and crisis communication, in addition 
to the internal organization for crisis control. External experts provide a solution for the information 
problems that decision-makers face during a crisis – both with respect to a lack of information and 
contradictory information. In addition, external experts provide the potential for decision makers to 
quickly and thoroughly assess which kinds of information are needed in the decision-making process. In 
that respect, external experts may provide a counterbalance for adverse processes, such as groupthink, 
anchoring, or tunnel vision. External experts may also contribute to the stability and external legitimacy of 
crisis management and the decisions taken. A sound communication strategy is essential during crisis 
situations to reduce damage and feelings of uncertainty and fear, and external experts may play a crucial 
role in the communication process. On the other hand, the scientific literature also reports negative side 
effects and adverse effects of involving external experts. External experts may complicate crisis 
management, because more actors with multiple views and multiple problem definitions, and different 
stakes, enter the crisis decision-making process. Scientific studies of crises and crisis management are 
characterized by comparative case studies, with less emphasis on ‘hard theory building’ and the 
development of large, quantitative datasets. Nevertheless, the scientific literature reports a number of 
conditions for successfully involving external experts in crisis management and crisis communication. 
Knowledge and insights should be brought into crisis management and communication fast, efficiently, 
and without the input of (too) many interests. Care should be taken to guarantee that the external expert 
and crisis decision-makers are on the same ‘wavelength’, in order to facilitate an efficient communication 
and input of expertise. The fact that individual characteristics of the external expert (such as personality 
and social networks) play an important role in the involvement of external experts, makes that good 
personal contacts should be stimulated, with appropriate relational investments.  
 
Second part: research-synthesis 
We synthesized the research on experiences with the most important crises in the past thirteen years in 
The Netherlands, in order to obtain more insight into the types of situations in which external expertise is 
involved – and the way this involvement is organized. To provide a proper answer to these questions, we 
created a unique database of all recent crises in The Netherlands. The dataset comprises 60 incidents that 
grew into crises in the past thirteen years and about which 114 evaluation reports were available for 
analysis. In total 438 organizations or natural persons were involved as external experts in the 60 crises. 
On average, this implies the involvement of seven external experts per crisis, but the range in number of 
experts involved is quite large, often dependent on the scale of the crisis. To fully appreciate these 
numbers, it is important to note that we used a broad definition for ‘external expert’. In interviews and 
reports, we observed that from the perception of the ‘crisis-control organization’ at a low institutional 
level (local, regional), many governmental actors are defined and perceived as ‘external’. From the analyses 
we can, broadly, conclude that: (1) roughly 30 percent of all external experts are members of an existing 
network, which was activated by the crisis management organization; (2) the involvement of external 
experts in a crisis is primarily a matter of organizational involvement, primarily derived from (semi-)public 
organizations and civil society; (3) external experts are self-appointed in about a quarter of all cases; in 
very few cases asked by another expert, and in by far the most cases appointed/invited by the crisis 
management organization; (4) in almost half of all cases, the involvement is based on specialist knowledge 
and not the organization’s direct/indirect interest in the incident of crisis. We do not find any association 
between type of crisis and type of expert involvement.  
 
Third part: in-depth analysis 
The question of the third part of the study is to trace the most important mechanisms that explain the 
involvement of external experts and the relation between (the organization of) their involvement and the 
quality of crisis management. In the qualitative study we first distilled all references towards mechanisms 
out of the evaluation reports and expert interviews. We made a classification into the following five 
categories: subject of involvement, mobilization, structuring, transfer of knowledge, crisis communication. 
Expert involvement contributes to the quality of crisis management and communication through the supply 
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of specialized, substantive knowledge and expertise; the demand for general knowledge and advice in crisis 
management is only secondary. Sometimes, external experts are consulted for a ‘second-opinion’, this is 
often the expression of contradictory insights and/or advices. With respect to the mobilization of external 
experts in crisis management and crisis communication it is often reported that the active maintenance of 
a close network with experts – also in times of non-crisis situations – positively affects the efficiency and 
effectiveness of expert input. Collaboration with unforeseen external experts, often originates from a 
direct, physical involvement of an organization, or the direct threat to its survival. With respect to the 
structuring, the effective use of expert knowledge is supported by the existence of a basic structure for 
expert involvement which is not too detailed – in order to provide enough flexibility – and the 
establishment of short and direct connections within the crisis management organization. With respect to 
the transfer of knowledge it appears that external experts and decision-makers benefit from personal 
communication, personal knowledge transfer and interpersonal trust. Decision-makers need to recognize 
that differences in interest may exist, but they do not eliminate potential cooperation beforehand for this 
reason. Finally, with respect to crisis communication by external experts the reports systematically advise to 
consider making explicit agreements with external experts about external communication. By putting two 
Dutch crises in internationally comparative perspective, we deduced in a chronological analysis of events 
what specific events took place when external experts became involved. The cases are the potential 
flooding of parts of the province of Groningen, and a ship fire near Amsterdam (Velsen). In these 
additional analyses, we developed a center-periphery (layer) model for external expert involvement – 
depending on how experts became mobilized and positioned viz à viz the crisis management organization. 
The further the expert is from the core of crisis control, the more operational and less strategic the input 
of the external expert. The analysis shows that often a multitude of external experts are involved around 
the different ‘layers’. An important conclusion is that the composition of the crisis management team is 
not a factor that contributes to a failing involvement of external experts – if the contribution of an expert 
is not necessary anymore, the involvement can be reduced without many further concern. In addition, the 
existence of ‘liaisons’ support an effective coordination between the transfer of knowledge between 
external parties/stakeholders and the crisis management team. In the pre-crisis phase potential risks can 
be mapped and contacts initiated with external actors, that may prove valuable during a crisis situation. 
When external experts are drawn from strongly hierarchical organizations, this may lead to delays and 
potential conflicts of interest. Finally, external interest mediation by external experts can, potentially, be a 
factor for success if the context of the crisis allows for that.  
 
In conclusion, we concede that the extent of involvement of external experts in crisis situations is quite 
diverse, with a heterogeneous role in the crisis management organization and with varying success. If we 
define external experts as is custom at the local or regional levels of crisis management, then relatively 
many external experts are involved in crisis situations. If, however, we narrow down our definition to the 
universities and private sector, then only in a very limited number of crises are external experts involved.  
If we learn from crises that occurred on the local and regional levels, as well as the national level,  we 
observe quite varying (un)intended effects of expert involvement – dependent upon the level of 
administrative settlement and context of the crisis. The most important lesson from all the cases we 
studied, is that for each crisis situation, it is important to make a deliberate choice to import specific 
specialist knowledge – with all the potential mechanisms in mind. To further support such a choice, the 
present study summarizes some best (and worse) practices, which may serve as a solid ground to involve 
experts on the basis of a transparent, deliberate, and explicit choice in the highly complex situation when 
an incident evolves into a crisis. 
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HOOFDSTUK 1 
INLEIDING 
 
 
 
 
 
1.1 Achtergrond van het onderzoek 
 
Crises en rampen zijn onvermijdelijke verschijnselen in de samenleving. Soms treden omstandigheden op 
die, althans voor een bepaalde periode, niet of niet goed beheersbaar lijken. Natuurrampen, bijvoorbeeld, 
kennen we uit de overlevering van klassieke mythen en sagen. Ondanks de grote technologische 
voortgang van de moderne samenleving zijn we nog niet in staat om dat natuurgeweld te keren. De grote 
watersnoodramp van 1953 was één van vele watersnoden uit de Nederlandse geschiedenis en aanleiding 
voor de bouw van de Deltawerken die het zeewater buiten de Nederlandse polders hield. Later, in 1995, 
kwam het water van binnenuit: de rivieren stroomden buiten hun oevers, waardoor 250.000 mensen 
moesten worden geëvacueerd.  

Om crises en rampen af te wenden zijn in de moderne samenleving experts nodig. Dit zijn de 
leveranciers van specialistische kennis, die inzicht bieden in de aard en achtergrond van crises en advies 
geven hoe te interveniëren in een crisissituatie. Waar de moderne samenleving met behulp van complexe 
technologie de risico’s op sommige crises en rampen sterk kon minimaliseren, heeft dezelfde 
technologische ontwikkeling ook voor nieuwe crises en rampen gezorgd – op een schaal die voorheen niet 
geëvenaard werd. Een voorbeeld is de ontploffing van vuurwerkfabriek en -opslag SE/Fireworks die een 
complete woonwijk in Enschede op slag veranderde in een oorlogsgebied. Een ander voorbeeld is de 
recente meltdown van de kerncentrale in Fukushima, Japan. De complexiteit van de moderne samenleving 
is er ook de oorzaak van dat crises geen objectieve, ‘gegeven’ situaties zijn, maar geconstrueerd kunnen 
worden middels krachtige beelden en overtuigingskracht. Technologische vooruitgang creëert zo haar 
nieuwe, complexe en ingrijpende risico’s op ernstige crises en rampen. Sommigen spreken dan ook van de 
‘risicomaatschappij’ (Beck 1992) die het inroepen vergt van zeer specialistische kennis mocht zich een 
crisis of ramp voordoen. De titel van het rapport is ontleend aan de hartenkreet van een besluitvormer 
tijdens een crisis, die uitdrukking gaf aan zijn behoefte naar inhoudelijk specialistische kennis, naast de 
kennis van crisisbeheersing die door de interne experts – de ‘geüniformeerde’ specialisten – werd geleverd.  

Al zijn crises en rampen onvermijdelijke verschijnselen, de samenleving verwacht dat zij voorkomen en, 
in ieder geval, adequaat ‘beheerst’ worden – en spreekt de overheid daar meestal op aan. Crises zijn 
daarom voor het openbaar bestuur onvermijdelijke verschijnselen. Tijdens crises zijn een adequate 
crisisbesluitvorming en -communicatie essentieel. Kritieke besluiten worden genomen onder druk en ‘in the 
heat of the moment’ kunnen die besluiten verstrekkende gevolgen hebben; in sommige gevallen betekenen ze 
letterlijk het verschil tussen leven en dood in een situatie van ernstige dreiging (Rosenthal e.a. 2001). 
Kenmerkend voor een crisis is de grote mate van onzekerheid en onvoorspelbaarheid, en de aanwezigheid 
van een gevoel van urgentie bij betrokken partijen (Rosenthal e.a. 2001). Bij crises is het allereerst van 
belang dat de operationele crisis die zich voordoet, wordt bestreden. Dit betekent dat de betrokken 
partijen in een relatief kort tijdsbestek en onder hoge druk de situatie in moeten schatten. Zij moeten op 
basis van de op dat moment beschikbare (vaak beperkte) informatie besluiten hoe de situatie zo optimaal 
mogelijk gemanaged kan worden.  De inzet van externe expertise kan daarbij een cruciale rol spelen. 

Het analytisch doorlopen van de cycli van het beleidsvormingsproces (Howlett & Ramesh 2003) en het 
tot een rationeel besluit komen, is met de beperkte tijd en informatie onmogelijk in crisisbesluitvorming 
(Allison & Zelikow 1999). Daarbij kenmerkt de ‘moderne crisis’ zich door haar complexe aard (Rosenthal 
e.a. 2001). Technologische ontwikkelingen en een toenemende mate van grensoverschrijdendheid hebben 
gezorgd voor een complex netwerk van wederzijdse afhankelijkheid dat moeilijk te overzien is (o.a. 
Perrow 1999). Dit alles maakt effectieve besluitvorming in tijden van crisis erg complex; bijna een “mission 
impossible” (Boin & ’t Hart 2003). Een heldere standaardstructuur die van te voren is vastgelegd, kan dit 
proces aanzienlijk verbeteren, wat kan leiden tot snel en adequaat ingrijpen. 
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In situaties van crisis bevinden politieke leiders zich bovendien in een spanningsveld waarin zij 
enerzijds betekenis dienen te geven aan de situatie om tot een ‘optimaal’ besluit te komen, en anderzijds 
hun eigen posities proberen veilig te stellen. Crisisbesluitvorming heeft daarom de neiging snel en intens te 
politiseren (Dekker & Hansén 2004; Broekema 2011), wat onder meer tot uiting komt in ‘blame games’ 
(Olson 2000; Hood e.a. 2009; Resodihardjo e.a. 2012). Als publiek en parlement vertrouwen verliezen, 
ontstaat het gevaar dat een crisis lang blijft doorsluimeren of opnieuw optreedt (Rosenthal e.a. 2001).  

Naast een optimale crisisbesluitvorming vergen de bovengenoemde kenmerken van een crisis ook een 
effectieve crisiscommunicatie. Crisiscommunicatie speelt, zo is althans de hypothese, een centrale rol in 
het verloop en de legitimering van besluitvorming. In een crisissituatie wordt van een overheid immers 
verwacht de situatie eerlijk en open naar buiten toe te communiceren (Boin e.a. 2008; Coombs 2007; 
Ulmer e.a. 2007). Enerzijds dienen overheidsorganisaties het publiek afdoende te informeren en een 
gedegen en transparante communicatie is daarbij noodzakelijk. Een afdoende crisiscommunicatie kan in 
een situatie van maatschappelijke stress en onrust zorgen voor kalmte en stabiliteit. De toenemende 
‘mediatisering’ van de samenleving maakt een goede crisiscommunicatie ook steeds belangrijker, opdat 
minieme (inschattings)fouten niet in een kort tijdsbestek worden uitvergroot door de media en vervormd 
bij de burger in de huiskamer belanden. Het proces van mediatisering is soms zo sterk dat ook ‘normale’ 
incidenten al snel tot een crisissituatie kunnen worden omgevormd (Brändström & Kuipers 2003). 

 Anderzijds moeten burgers niet alleen afdoende worden geïnformeerd; zij moeten ook zo spoedig 
mogelijk worden geïnformeerd over reëel bestaande veiligheidsrisico’s en hoe te handelen, bijvoorbeeld bij 
rampen waarbij gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. De druk om met spoed te informeren kan soms 
leiden tot het verstrekken van incorrecte informatie en, hoe triviaal soms ook, daarmee de indruk wekken 
van ‘schijnveiligheid’ en een gebrekkige crisisbeheersing. Hierdoor kan de crisissituatie juist weer verergerd 
worden. 
 
1.2 Betrokkenheid van externe experts in crises 
 
Zoals hierboven beschreven, zijn publieke bestuurders en politiek in crisissituaties, naast de beschikbare 
kennis en kunde die aanwezig zijn in het ambtelijk apparaat, steeds afhankelijker geworden van de 
betrokkenheid van externe experts (Peters 2001). Jasanoff (1990) spreekt in dit kader zelfs over externe 
(wetenschappelijke) adviseurs als de ‘fifth branch’ van de overheid. Of een expert een ‘externe’ of ‘interne’ 
achtergrond heeft, is mede afhankelijk van de organisatie van de crisisbesluitvorming. Door de 
inhoudelijke en technische complexiteit van crisissituaties, de vaak beperkte beschikbaarheid van 
informatie, de vaak politieke beladenheid en het optreden van onverwachte gebeurtenissen, zijn 
crisissituaties meestal erg moeilijk te overzien. Hierdoor zou verwacht kunnen worden dat de 
afhankelijkheid van externe experts relatief nog groter is ten tijde van crises dan tijdens ‘reguliere’ 
besluitvormingsprocessen. Het gaat overigens niet alleen om wetenschappelijke adviseurs: in crisissituaties 
kan de inbreng van externe experts veel breder liggen dan die van wetenschappelijke experts alleen – denk 
maar aan communicatieadviseurs, besluitvormingsdeskundigen of experts op het gebied van bepaalde 
chemische stoffen.  

Het betrekken van externe experts in het besluitvormingsproces kan verscheidene bedoelde en 
onbedoelde gevolgen met zich meebrengen. Het kan bijvoorbeeld de nodige en betrouwbare informatie, 
kennis en vaardigheden inbrengen in de besluitvorming, waardoor snel een legitiem en gefundeerd besluit 
kan worden genomen. In die zin kunnen externe experts het besluitvormingsproces katalyseren en 
legitimeren. Aan de andere kant kan het betrekken van externe experts de crisisbesluitvorming ook verder 
compliceren. Hierbij kan worden gedacht aan: (a) het (groter) aantal actoren dat participeert, (b) de 
inbreng van andere politiek-maatschappelijke belangen dan het publieke belang in de besluitvorming, en 
(c) de inbreng van andere betekeniskaders en probleemdefinities.  

De centrale vraag in het onderhavige voorstel is op welke wijze externe experts betrokken zijn bij 
crisisbesluitvorming en welke bedoelde en onbedoelde gevolgen de betrokkenheid van externe experts kan 
hebben op het verloop, de uitkomsten en de legitimiteit van de crisisbesluitvorming en -communicatie. 
Daarbij besteden wij speciale aandacht aan de betrokkenheid van externe experts uit het bedrijfsleven en 
de wetenschap. 
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1.3 Probleemstelling 
 
De kennis van en het inzicht in de betrokkenheid van externe experts ten tijde van crises is beperkt. 
Daarom willen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) 1   en het 
Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) de kennis vergroten over de wijze 
waarop externe experts betrokken zijn bij crisissituaties – om uiteindelijk een wetenschappelijk gefundeerd 
beeld te verkrijgen van op welke punten het Nederlandse beleid al dan niet volstaat. Op deze manier kan 
een mogelijke betrokkenheid van en samenwerking met externe experts meer optimaal worden ingericht 
en gestructureerd. Het onderhavige onderzoek heeft daarom de volgende doelstelling:  
 
Doel van het onderzoek  

 
 
 
 
 

Om deze doelstelling te bereiken wordt door het WODC een researchsynthese voorgesteld van zowel de 
wetenschappelijke literatuur als van ervaringen in crisissituaties, zoals gerapporteerd in nationale en 
internationale onderzoeksverslagen. Hieruit volgt de volgende probleemstelling:  
 
Probleemstelling  

 
 
 
 
 

 
 
1.4 Benadering 
 
De probleemstelling van het onderhavige onderzoek kenmerkt zich door een beschrijvende vraag (wat is de 
wijze van betrokkenheid van externe experts in crisissituaties) en een verklarende vraag (welke bedoelde en 
onbedoelde effecten heeft de betrokkenheid van externe experts op de kwaliteit van de crisisbeheersing). 
Om de probleemstelling te beantwoorden hebben wij de beschikking over verscheidene gegevensbronnen. 
Deze gegevensbronnen combineren wij in een onderzoeksstrategie die zoveel mogelijk recht doet aan de 
methodologische uitdagingen in het crisisonderzoek. Deze benadering lichten wij hieronder kort toe. 
 
1.4.1 Gegevensbronnen 
Om de beschrijvende en verklarende vraag over de betrokkenheid van externe experts in crisissituaties te 
beantwoorden, staan ons in principe drie gegevensbronnen ter beschikking. Dit betreffen alle drie 
secundaire gegevensbronnen; in het onderhavige onderzoek voeren wij geen analyse uit van primaire 
gebeurtenissen, activiteiten en uitkomsten in crisissituaties. 
1. Wetenschappelijk onderzoek. Verslagen van specifiek wetenschappelijk onderzoek naar de betrokkenheid 

van externe experts in crisissituaties of, breder geformuleerd, de betrokkenheid van experts in beleids- 
en besluitvorming/crisisonderzoek. Hiertoe staan ter beschikking artikelen in wetenschappelijke 
tijdschriften, boekpublicaties en de ‘grijze’ literatuur: papers en congresbijdragen. 

2. Evaluatierapporten. Crises worden geëvalueerd door onderzoeksinstellingen en onderzoekscommissies, 
vaak ingegeven door de vraag om te leren van de wijze waarop de crisis is ontstaan en bestreden en 
de vraag waar de verantwoordelijkheid ligt voor de gevolgen van de crisissituatie. Evaluatierapporten 
zijn meestal openbaar in het kader van het (publieke) verantwoordingsproces. 

3. Experts. Interne en externe experts op het gebied van crisisbeheersing en crisiscommunicatie 
beschikken zelf over een rijke (persoonlijk ingekleurde) ervaring op grond van hun betrokkenheid bij 
een aantal crisissituaties. Betrokkenen hebben diep inzicht in de mechanismen die spelen, de 
valkuilen en mogelijkheden die optreden en de (on)wenselijkheid van het betrekken van externe 

                                                 
1 Voorheen was dit de directie Nationale Veiligheid.  

Welke lessen volgen uit: (1) de wetenschappelijke literatuur over het betrekken van externe 
experts (meer specifiek uit bedrijfsleven en wetenschap) bij crisisbesluitvorming en                         
-communicatie en (2) een nationale en internationale researchsynthese van ervaringen op dit 
gebied? 

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mate en wijze van betrokkenheid 
van externe experts (meer specifiek uit bedrijfsleven en wetenschap) in crisissituaties, alsmede 
wat de (on)bedoelde gevolgen van deze betrokkenheid zijn.  
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experts in bepaalde situaties. Als informanten voor het onderzoek bieden zij naast (a) waardevolle, 
‘diepe’ informatie over opgetreden crisissituaties ook (b) de mogelijkheid om interpretaties van 
evaluatierapporten te valideren en (c) stellingen over de (on)wenselijkheid van het betrekken van 
externe experts in de crisisbeheersing en –communicatie in specifieke crisissituaties. 

 
1.4.2 Methodologische uitdagingen in het onderzoek 
In elk onderzoek is de verantwoording van de gevolgde methodologie en onderzoeksstrategie cruciaal om 
te bepalen in hoeverre ‘gezaghebbende’ uitspraken gedaan kunnen worden over de onderzoeksvraag. Het 
onderhavige onderzoek betreft grotendeels de analyse van secundaire gegevensbronnen, zodat de 
methodologische verantwoording vooral is gelegen in de wijze van selectie van deze bronnen en de manier 
waarop wij de bronnen hebben geanalyseerd.  
 Het wetenschappelijk- en praktijkonderzoek naar crises en crisissituaties is een heel specifiek type van 
sociaalwetenschappelijk onderzoek met geheel eigen uitdagingen. Bij een analyse van crises op grond van 
secundaire gegevensbronnen, zoals de wetenschappelijke literatuur, evaluatierapporten en expertinterviews, 
zijn we gesteld voor drie methodologische uitdagingen.  
 Een eerste uitdaging is kenmerkend voor vergelijkend casestudie onderzoek en treedt op wanneer wij de 
betrokkenheid van externe experts in een aantal crisissituaties willen vergelijken. De valkuil is dat het 
verloop en de uitkomsten van crisissituaties altijd contingent zijn op de context waarin de crisis zich 
voortdoet (zie bijvoorbeeld Rosenthal e.a. 2001). Elke crisis is, in principe, het gevolg van een unieke 
samenloop van gebeurtenissen. Het is daarom niet altijd eenvoudig om generaliserende uitspraken af te 
leiden uit een grote verscheidenheid aan crisissituaties die wij willen vergelijken. Hierdoor wordt het 
trekken van algemene lessen en het formuleren van algemene aanbevelingen bemoeilijkt. De 
wetenschappelijke literatuur kenmerkt zich door het rapporteren van de analyse van een beperkt aantal (en 
soms slechts één) casus. Evaluatierapporten van crisissituaties zijn, vrijwel per definitie, beperkt tot slechts 
één casus. Ook de kennis van experts en informanten is gekleurd door de specifieke context waarbinnen 
zij werkzaam zijn. De uitdaging is erin gelegen om uitspraken te doen die generaliseerbaar zijn, maar toch 
recht doen aan de specifieke invloed van de context op de betrokkenheid van externe experts in de 
crisisbeheersing en –communicatie. 
 Een tweede uitdaging betreft de selectie van crisissituaties waarover wordt gerapporteerd. Wij nemen 
crisissituaties pas waar wanneer de situatie een crisis is geworden. Veel crisisonderzoek rapporteert over 
een beperkt aantal, zeer omvangrijke crisissituaties die heel veel media-aandacht hebben gekregen. 
Hierdoor vallen minder omvangrijke crises vaak buiten het bereik van het crisisonderzoek. Dit geeft 
mogelijk een systematische vertekening: er bestaat de kans dat falende crisisbeheersing en -communicatie 
worden benadrukt en dat de successen veel minder aan de orde komen. Maar niet alleen praktijkgestuurde 
evaluaties kunnen een vertekend beeld opleveren: ook wetenschappelijke studies leveren vaak een beperkt 
inzicht in de succes- en faalfactoren van crisisbeheersing door te focussen op grote en spectaculaire crises.  
 Bovendien worden latente crises niet onderzocht. Dit zijn situaties die kunnen uitgroeien tot een crisis, 
maar niet worden gepercipieerd als een crisissituatie; bijvoorbeeld door succesvol management of wellicht 
zelfs interventie door externe experts. In de literatuur worden deze situaties wel aangeduid als ‘incidenten’. 
Hoewel het ondoenlijk is om alle incidenten te betrekken in het onderzoek, is het belangrijk om na te gaan 
in hoeverre de geselecteerde crises zijn afgeleid van incidenten. Hiervoor bestaat één handvat: de 
systematiek van ‘opschaling’ die veiligheidsregio’s hanteren en die per incident aangeeft in welke mate 
sprake is van een crisissituatie die een bepaalde institutionele inbedding van de crisisbeheersing vergt.  
 Een derde uitdaging betreft de selectie van crisissituaties waarin externe experts al dan niet een rol 
hebben gespeeld. Enerzijds kan een selectie van evaluatierapporten uitsluitend op grond van kenmerken 
van de crisis ertoe leiden dat wij onvoldoende variatie verkrijgen in de rol en betrokkenheid van 
verschillende typen van externe experts. Hierdoor wordt het erg moeilijk om steekhoudende uitspraken te 
doen over het effect van die betrokkenheid, eenvoudigweg omdat wij geen of weinig vergelijkingsmateriaal 
hebben. Anderzijds kan een selectie van crises op grond van variatie in de rol en betrokkenheid van 
externe experts ertoe leiden dat wij een onrepresentatief beeld hebben van die rol en betrokkenheid. Wij 
hebben dan immers slechts een beperkt overzicht van de crisissituaties waarin een externe expert een rol 
heeft gespeeld. 

 
1.4.3 Deelvragen 
Nu wij de probleemstelling en methodologische uitdagingen hebben geformuleerd, kunnen wij de stappen 
uiteenzetten die nodig zijn om de probleemstelling te beantwoorden. Deze stappen formuleren wij als 
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deelvragen. Als eerste stap verkrijgen wij een beeld van de institutionele inbedding van de crisisbeheersing 
in Nederland, zodat duidelijk wordt in welke institutionele context externe experts opereren – los van 
idiosyncratische kenmerken van de crisissituaties. Als tweede stap stellen wij een overzicht samen van de 
uitspraken die de wetenschappelijke literatuur doet over de rol en betrokkenheid van externe experts in de 
crisisbeheersing en -communicatie en welke effecten deze betrokkenheid mogelijk sorteert. Als derde stap 
beschrijven wij betrokkenheid van externe experts in een zo representatief mogelijke selectie van crises en 
analyseren wij, in een vierde stap, algemene samenhangen tussen deze betrokkenheid en kwaliteit van de 
crisisbeheersing. Als vijfde stap beschrijven wij, aan de hand van een meer diepgaande beschrijving van 
cases, de mechanismen die binnen crisissituaties verklaren waarom de betrokkenheid van externe experts 
soms meer en soms minder effectief is. Tenslotte inventariseren wij, in een zesde stap, welke vorm van 
betrokkenheid van externe experts in welke situatie(s) wenselijk wordt geacht door sleutelinformanten op 
het gebied van crisisbeheersing en -communicatie. 
 
Deelvragen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4.4 Onderzoeksopzet: drie deelstudies  
De probleemstelling van het voorgestelde onderzoek richt zich op een meta-analyse/researchsynthese van 
de (inter)nationale wetenschappelijke literatuur en evaluatierapporten over het betrekken van externe 
experts bij crises. De deelvragen specificeren hoe de probleemstelling stapsgewijs wordt beantwoord. Dit 
doen wij aan de hand van drie deelstudies.  

De eerste deelstudie betreft een scan in de volle breedte van de internationale literatuur (zowel 
wetenschappelijk als evaluatief) over het betrekken van externe experts in crisisbesluitvorming en               
-communicatie. Hoewel de rol van externe experts leidraad is in de selectie van onderzoeken in de scan 
van de wetenschappelijke literatuur, zal deze deelstudie zich niet beperken tot experts in 
crisisbesluitvorming. Meer algemene inzichten in de rol van experts in (collectieve) besluitvorming, 
publiek-private samenwerking, inter-organisationele samenwerking en communicatie worden 
gespecificeerd naar de vraag hoe externe experts opereren in crisissituaties. De deelstudie selecteert 
wetenschappelijke literatuur middels wetenschappelijke zoekmachines en zoekmachines op het internet. 
Binnen de gevonden publicaties wordt de sneeuwbalmethode toegepast.  

De tweede deelstudie betreft een researchsynthese van evaluatierapporten. Hiervoor wordt op basis 
van een aantal criteria een selectie gemaakt uit de crises die zich hebben voorgedaan in Nederland. In die 
selectie is een zo groot mogelijke representativiteit nagestreefd van crises die zijn opgetreden. In het 
Nederlandse crisisonderzoek bestaat geen overzicht van alle crises die zich hebben voorgedaan in de 
recente geschiedenis (laat staan in de periode daarvoor). Daarom bestaat een belangrijk deel van de tweede 

1. Wetenschap. Welke uitspraken doet de wetenschappelijke literatuur over het betrekken van 
externe experts in processen van crisisbesluitvorming en -communicatie?  

2. Institutionele inbedding. Hoe is de institutionele inbedding van het Nederlandse crisisbeleid 
vormgegeven en wat bepaalt of een expert extern dan wel intern is? 

3. Beschrijvende analyse. In hoeverre worden externe experts ook in de praktijk betrokken bij 
processen van crisisbesluitvorming en -communicatie?  
a. Welke crises hebben zich voorgedaan in een recente periode die ook onderzoekbaar 

zijn ten behoeve van een researchsynthese?  
b. In hoeverre vormt deze populatie van onderzoekbare crises een goede representatie 

van incidenten/crises die zich hebben voorgedaan in de recente periode – in het 
bijzonder blijkend uit de opschaling van incidenten naar crisissituaties?  

c. Welke kenmerken hebben deze crises? 
d. Welke externe experts zijn betrokken bij deze crises en op welke wijze?  

4. Samenhang met kwaliteit crisisbeheersing. Is er een patroon waar te nemen tussen de 
betrokkenheid van externe experts en de kwaliteit van crisisbeheersing?  

5. Verklarende mechanismen. Welke mechanismen zijn opgetreden bij een geselecteerd aantal 
crises die verklaren waarom de betrokkenheid van externe experts heeft geleid tot 
bepaalde (on)bedoelde effecten? 

6. Rollen voor betrokkenheid. Welke mogelijke rollen zien experts weggelegd voor hun 
betrokkenheid bij crisisbeheersing? (voorbereiding Q-methodologie) 
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deelstudie uit het nauwgezet samenstellen van een overzicht van crises die zich de afgelopen twaalf jaar 
hebben voorgedaan. Dit is een uniek product van de tweede deelstudie. Op grond van een vastomlijnd 
waarnemingskader zijn alle evaluatierapporten over de crises van de afgelopen twaalf jaar geanalyseerd op 
de betrokkenheid van externe experts. Daarnaast is per crisis, op grond van de evaluatierapporten, de 
kwaliteit van de crisisbeheersing vastgesteld. Op grond van deze meer algemene analyses worden de derde 
en vierde deelvraag beantwoord. Uit de evaluatierapporten worden, daarnaast, meer kwalitatief, de 
mechanismen gedestilleerd die verklaren waarom de betrokkenheid van externe experts soms succesvol en 
soms minder succesvol is geweest. Deze analyses zijn aangevuld met de oordelen van (soms betrokken) 
sleutelinformanten. Voor twee cases wordt de informatie aangevuld met lessen uit de internationale crises. 
Op grond van deze verdiepende analyses wordt de vijfde deelvraag beantwoord. 

De derde deelstudie betreft de opzet van een pilotstudie, met behulp van Q-methodologie, naar de 
percepties van experts over hun rol in crisisbesluitvorming en crisiscommunicatie. In de opzet wordt 
beschreven hoe relevante sleutelinformanten (onder wie externe experts) op het gebied van 
crisisbesluitvorming en -communicatie in kaart gebracht kunnen worden. Het gaat hier om experts uit de 
wetenschap, overheid en andere relevante instellingen. Uit deze groep wordt een aantal deskundigen 
geselecteerd die qua achtergrond zo divers mogelijk is. Deze deskundigen geven inzicht in de ervaringen, 
percepties en denkbeelden van besluitvormers en experts tijdens crisissituaties. Q-methodologie is een 
onderzoeksmethode die geschikt is voor het onderzoeken van subjectiviteit en zowel gebruik maakt van 
kwalitatieve als kwantitatieve technieken. Respondenten worden niet gestuurd in de mogelijke antwoorden. 
Wanneer de pilotstudie in een vervolgonderzoek wordt uitgevoerd, kan dit inzicht bieden in de 
verschillende denkbeelden die heersen onder externe experts en sleutelinformanten en welke groepen van 
‘gelijkgestemden’ op deze manier kunnen worden onderscheiden (Van Exel & De Graaf 2005; Brown 
1993; Dryzek & Berejikian 1993).  
 

1.5 Leeswijzer  
 
Dit rapport is opgebouwd uit zes hoofdstukken, elk corresponderend met één van de deelvragen. Ieder 
hoofdstuk start, waar relevant, met een verantwoording van de toegepaste onderzoeksmethodologie. In 
hoofdstuk 2 worden de bevindingen uit de (inter)nationale wetenschappelijke literatuur gerapporteerd. In 
hoofdstuk 3 wordt het institutionele kader van de crisisbeheersing in Nederland geschetst. Hoofdstuk 4 
doet verslag van de brede researchsynthese, waarin zowel de beschrijvende vraag centraal staat, als de 
meer algemene patronen die wij waarnemen tussen de betrokkenheid van externe experts en de kwaliteit 
van de crisisbeheersing. In hoofdstuk 5 worden de resultaten gepresenteerd van het verdiepende 
onderzoek naar de mechanismen die optreden wanneer externe experts worden betrokken bij 
crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Hoofdstuk 6 doet verslag van de opzet van de Q-methodologie. In 
hoofdstuk 7 worden de eindconclusies gerapporteerd.  
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HOOFDSTUK 2 
LITERATUURSTUDIE 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk komt de tweede deelvraag van het onderzoek aan de orde. Deze vraag luidt: Welke 
uitspraken doet de wetenschappelijke literatuur over het betrekken van (externe) experts in 
crisisbesluitvorming en -communicatie? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is een studie verricht 
naar gepubliceerde wetenschappelijke onderzoeksbevindingen die inzicht verschaffen in de kernvraag van 
het onderzoek. Allereerst is een korte studie gemaakt van het wetenschappelijk onderzoek naar crises. 
Daarna is een korte studie gemaakt van het onderzoek naar de rol van experts in beleids- en 
besluitvormingsprocessen. Tenslotte zijn beide aan elkaar verbonden om zo de belangrijkste bevindingen 
in kaart te brengen die de huidige literatuur biedt met betrekking tot de betrokkenheid van (externe) 
experts in crisisbesluitvorming.  

In het zoekproces zijn steeds en consistent dezelfde zoektermen gebruikt bij een groot aantal 
zoekmachines. De zoektermen zijn zowel in het Nederlands als het Engels gehanteerd. In de eerste plaats 
is gezocht op scholar.google.com, waarin zowel de gepubliceerde wetenschappelijke literatuur is 
opgenomen als grijze literatuur, zowel boeken als artikelen. Vervolgens is gezocht in een groot aantal 
wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van crisisbeheersing en bestuurskunde. Tenslotte is gezocht 
op google.com, opdat meer opiniërende artikelen of praktijkgerichte boeken worden opgenomen in de 
literatuurstudie. Bij de zoektocht naar artikelen hebben wij bij enkele prominente publicaties de 
sneeuwbalmethode toegepast, door de referenties van publicaties na te gaan. Van de relevante publicaties 
is een beknopte samenvatting gemaakt, met kruisverwijzingen naar de andere opgenomen publicaties. 
Vervolgens zijn deze samenvattingen gecondenseerd in een synthese van belangrijkste bevindingen. Wat 
opvalt in de literatuur is dat conceptualisering en theorievorming vaak door elkaar lopen met empirie. Dat 
maakt het lastig om duidelijke evidence-based conclusies te trekken of ‘harde’ hypothesen te formuleren; dit 
hangt natuurlijk samen met de complexiteit van het onderzoeksobject. Dit hoofdstuk sluit daarom ook 
niet af met hypothesen, maar met algemene succesvoorwaarden voor de betrokkenheid van externe 
experts.  

De rapportage in dit hoofdstuk begint met het bespreken van het onderwerp van crises, 
crisisbesluitvorming en crisisbeheersing, waarna de rol en functie van externe experts in de 
crisisbeheersing en -communicatie aan bod komen. Het hoofdstuk eindigt met de bespreking van de 
toegevoegde waarde van externe experts en de mogelijke valkuilen bij hun betrokkenheid. 
 
2.1 Crisis!  
 
De wetenschappelijke literatuur over crises kenmerkt zich door een grote pluriformiteit, zowel wat betreft 
de typen van crises die worden onderzocht, de (beleids)terreinen waarop de crises zich voordoen, alsook 
de benaderingswijze die onderzoekers hanteren. Om enkele voorbeelden te noemen: de literatuur 
bespreekt naast grote, omvangrijke rampen ook plotselinge en onverwachte crisisbesluitvorming die onder druk 
komt te staan en ongelukken met treinen en vliegtuigen. Een greep uit de literatuur leert dat de terreinen 
zeer divers zijn. Zo worden rampen beschreven op het gebied van milieu (bijvoorbeeld olierampen),  
ongelukken op het gebied van verkeer en vervoer (bijvoorbeeld vliegrampen), terroristische acties 
(bijvoorbeeld de aanslagen van 11 september) of crises op financieel-economisch gebied (zoals de 
beurskrach van de jaren 30 of de recente crisis in de financiële sector). De pluriformiteit van het 
crisisonderzoek werkt mede in de hand dat geen gezaghebbende definitie of heldere afbakening bestaat 
van het begrip ‘crisis’. Ook in de wetenschappelijke literatuur worden begrippen als ‘crisis’, ‘ramp’ of 
‘ongeluk’ door elkaar gehanteerd. Toch valt in het algemeen wel een uitspraak te doen over wat een crisis 
kenmerkt. Maar alvorens op deze kenmerken in te gaan, is het eerst relevant te kijken naar enkele 
ontwikkelingen door de tijd heen.  
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2.1.1 Crises door de jaren heen 
In de geschiedenis worden langere perioden van regelmatigheid bij tijd en wijle abrupt onderbroken door 
korte, intense perioden van discontinuïteit, verandering en collectieve stress – waarbij de fundamentele 
waarden van een gemeenschap of het functioneren van organisaties in het geding komen. Al zijn crises 
van alle tijden, er is wel een ontwikkeling in de tijd waar te nemen in het aantal crises (dit neemt toe) en de 
aard ervan. In de traditionele samenleving werden crises vaak beschouwd als ‘acts of god’ en bestonden 
voornamelijk uit natuurrampen. De enige reactie van de mens op de vaak onvermijdelijke natuurramp was 
om de goden gunstig te stemmen. In de moderne tijd kenmerken crises zich door hun complexe aard, 
grensoverschrijdend karakter, intense politisering en de grote media-aandacht (Rosenthal e.a. 2001). De recente 
impact van de sociale media voegt daar een nieuwe uitdagende dimensie aan toe op het vlak van 
crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Niet alleen vergaren burgers zelf steeds meer informatie wat leidt 
tot een meer kritische houding, de communicatiekanalen waar ze gebruik van maken zijn ook meer divers 
en ongrijpbaar geworden (Marynissen e.a. 2010).  
 De technologische en maatschappelijke ontwikkelingen waarmee de opkomst van de 
geïndustrialiseerde samenleving gepaard is gegaan, hebben – samen met de toename van 
grensoverschrijdende relaties – ervoor gezorgd dat een zeer complex netwerk van wederzijdse 
afhankelijkheden is ontstaan dat moeilijk te overzien is (Perrow 1999; Gilpin & Murphy 2008). De 
onbekendheid met de aard en achtergrond van crises uit de traditionele samenleving spiegelt zich op een 
technologisch veel geavanceerder niveau in de moderne samenleving. De vraag staat daarom nog steeds 
centraal of crises onvermijdelijk zijn – en beschouwd kunnen worden als ‘normal accidents’ (Perrow 1984) – 
of dat het wel degelijk mogelijk is om de samenleving en organisaties zo in te richten dat crises voorkomen 
kunnen worden, sprekende van ‘high reliability organizations’ (Cooke & Rohleder 2006).  
 
2.1.2 Algemene kenmerken van crisissituaties  
Hoewel crises in het dagelijks leven een gewoon verschijnsel zijn, bestaat in de wetenschappelijke 
literatuur een levendig debat over wat een ‘crisis’ nu precies is en wat een crisis onderscheidt van 
bijvoorbeeld een ramp, een catastrofe of ‘louter’ een incident (Perry & Quarantelli 2005; Boin & Rhinard 
2008). De algemene kenmerken van een crisissituatie waarover binnen de wetenschappelijke literatuur 
consensus bestaat, zijn: (1) dreiging, (2) onzekerheid, (3) onvoorspelbaarheid en (4) een grote tijdsdruk 
waaronder besluiten genomen moeten worden. Vanuit de problematiek van verantwoordelijkheid voor en 
verantwoording over de gevolgen van de crisis bestaat bij betrokkenen vaak een gevoel van hoge urgentie 
en is vaak sprake van een grote politieke spanning.  

Toch zijn bovenstaande kenmerken van een crisis niet cruciaal voor het onderscheid tussen 
bijvoorbeeld een crisis en een ramp. Daarvoor wordt, in retrospectief, gekeken naar de afloop van de serie 
van gebeurtenissen tijdens de crisis. Daar waar een situatie in geval van een ramp per definitie slecht is 
afgelopen, kan bij een crisis het tij nog worden gekeerd (Ale 2009: 332). Een ‘crisis’ heeft slechts een 
potentieel slechte afloop (Fearn-Banks 1996), waarbij een ‘ramp’ niet meer kan worden afgewenteld. In het 
onderhavige onderzoek worden beide termen ten opzichte van elkaar geplaatst door een ramp te 
beschouwen als ‘a crisis with a bad ending’ (Boin & Rhinard 2008: 3). Rampen vormen daarmee een 
deelverzameling van de crisispopulatie. Hiermee volstaat de term crisis als focus van dit onderzoek.  

Om tot een goede afbakening van het begrip ‘crisis’ te komen, moet verder een onderscheid worden 
gemaakt tussen een crisis enerzijds en een incident of ongeval anderzijds. Een ‘incident’ kan beschouwd 
worden als een onverwachte en onwenselijke afwijking van de dagelijkse routine van een systeem – waarbij 
bovendien een kans bestaat op schade van slechts beperkte omvang. In geval van daadwerkelijke schade 
wordt gesproken van een ongeval (Cooke & Rohleder 2006). Al kan de specifieke situatie van een incident 
nieuw zijn, de hulpverleningsdiensten weten op basis van de ontwikkelde routines welke taken uitgevoerd 
dienen te worden. Een incident of ongeval kan wel uitgroeien tot een crisis. Hiervan is sprake wanneer: (a) 
de perceptie ontstaat dat vitale belangen in het geding komen en (b) er tegelijkertijd het besef is dat 
reguliere structuren, processen en routines niet langer toereikend zijn om het ‘incident’ te beheersen (Van 
Duin 2009). Een incident is daarom op zichzelf niet een crisis, maar kan wel als een ‘triggering event’ 
fungeren voor het ontstaan van een crisis. Op deze manier kunnen ogenschijnlijk onschuldige 
gebeurtenissen uitgroeien tot een crisis (Brändström & Kuipers 2003).  
 
2.1.3 De rol van percepties  
Hierboven is besproken dat de perceptie van vitale belangen en het besef van ontoereikendheid van 
bestaande structuren het onderscheid bepalen tussen een incident/ongeluk enerzijds en een crisis/ramp 
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anderzijds. De waarneming of perceptie is hiermee een belangrijk onderdeel van de crisisdefinitie. Toch 
blijft dit constructivistische aspect – zeker in de definities die in de praktijk gehanteerd worden – vaak 
onderbelicht. Dit terwijl het verloop en de uitkomsten van een crisis intrinsiek bepaald worden door de 
perceptie van de situatie(s) door betrokkenen. Rosenthal (2009: 13) stelt bijvoorbeeld dat het van groot 
belang is voor het verloop en de uitkomsten van een crisis hoe gebeurtenissen – en de daaruit 
voortkomende dreiging, onzekerheid en urgentie – door autoriteiten, bevolking en andere 
belanghebbenden worden gepercipieerd.  

Coombs (2010: 19) gaat zelfs een stapje verder door te stellen dat een crisis een sociaal construct is en 
daarmee intrinsiek subjectief van aard. Daarmee is ‘crisis’ een niet objectief vast te stellen begrip (vgl. 
Billings e.a. 1980). In de praktijk komt het daardoor voor dat sommige schijnbaar ernstige gebeurtenissen 
nauwelijks reactie uit de maatschappij teweegbrengen, terwijl ogenschijnlijk onschuldige gebeurtenissen 
soms tot complete paniek en chaos in een samenleving kunnen leiden. Wanneer een incident tot chaos en 
commotie leidt en uitgroeit tot een crisis, wordt in de volksmond ook wel gesproken over de ‘pleuris’, 
welke direct na een gebeurtenis kan ontstaan en een lange nasleep kan kennen. De Vries e.a. (2002) 
beschrijven dit verschijnsel als de ‘Wet van Pleuris’: een formule die beschrijft in hoeverre een incident 
wordt bepaald door maatschappelijke en media-aandacht en of de ‘pleuris’ al dan niet uitbreekt. 2  
 
2.1.4 Definitie van crisis 
Op basis van de bovenstaande review definiëren wij voor het onderhavige onderzoek een crisis als volgt:  
 
Een crisis is een situatie waarbij de perceptie bestaat dat (a) een incident vitale belangen in de 
samenleving bedreigt, dat (b) niet beheerst kan worden door reguliere structuren en waarin (c) 
besluiten genomen moeten worden onder tijdsdruk, ambivalentie en onzekerheid.  
 
Binnen een crisis worden allerlei verschillende fasen onderscheiden. Hoewel een specifieke crisis per 
definitie in grote mate onverwacht is, worden gebeurtenissen tijdens de crisis vaak gezien als niet op 
zichzelf staand. Vaak wordt een onderscheid gemaakt tussen de pre-crisisfase, de operationele (of ‘warme’) 
crisisfase en de post-crisisfase (Coombs 2010: 17-20). Dit onderscheid is met name nuttig omdat het laat 
zien dat gebeurtenissen of factoren uit het stadium van voor de operationele crisis bepalend kunnen zijn 
voor: (a) het al dan niet uitbreken van een crisis (of uitgroeien van een incident tot een crisis) en (b) het 
verdere verloop van de crisis. Ook laat het onderscheid zien dat processen die plaatsvinden nadat de 
directe en acute crisis is uitgedoofd medebepalend zijn voor het verdere verloop van crisisbeëindiging, 
voor het mogelijk opnieuw uitbreken van de crisis en voor het voorkomen van vergelijkbare gevallen in de 
toekomst.  

Crises worden op veel verschillende manieren gecategoriseerd. Zo kan bijvoorbeeld gekeken worden 
naar de inhoudelijke aard en achtergrond van de crisis. Hierbij sluit de typologie nauw aan bij een 
onderscheid tussen beleidsterreinen. Door verschillende bestaande indelingen te integreren (Muller e.a. 
2009; Rosenthal 2009; Van Duin 1992; Van Duin 2009; Geveke e.a. 2008) zijn wij tot het volgende 
onderscheid in typen van crises gekomen: 3  

 
1. natuurcrises en -rampen (zoals overstromingen, natuurbranden, extreme weersomstandigheden);  
2. verkeer en vervoer (gerelateerd aan weg-, water en luchtverkeer);  
3. infrastructuur (waaronder branden en instorten gebouwen);  
4. nutsvoorzieningen;  
5. volksgezondheid (waaronder uitbraak van epidemieën en gebeurtenissen met gevaarlijke stoffen);  
6. veterinaire crises;  
7. technologische crises (meer specifiek incidenten gericht op informatie- en communicatietechnologie);  
8. verstoringen openbare orde (zoals paniek in menigten en rellen);  
9. terrorisme;  
10. buitenlandse crises.  
                                                 
2 De formule uit de “Wet van Pleuris” luidt als volgt: P = V * R * M2. Waarbij P = pleurissterkte; V = verwijtbaarheid; R = 
relevantie; M = mediageniekheid (De Vries e.a. 2002). De Mediageniekheid wordt extra zwaar meegewogen door het 
sneeuwbaleffect dat door de moderne media in gang wordt gezet. Hierbij gaat het overigens niet alleen om de mate waarin een 
gebeurtenis de aandacht weet te trekken, maar ook in hoeverre deze wordt vastgehouden. Het wordt daarom ook wel de 
‘beklijvingsfactor’ genoemd (Gladwell 2001).  
3 In deze indeling is ervoor gekozen politieke en economische crises niet op te nemen. Dit omdat bij dergelijke crises sprake is van 
een maatschappijbrede tendens waarbij geen formele crisisbeheersingsorganisatie wordt opgetuigd. 



10    -   “Geen uniformen, maar specialisten”. Betrokkenheid van externe experts in crisissituaties  

 
Naast de inhoudelijke aard en achtergrond van de crisis kan ook gekeken worden naar de achterliggende 

oorzaak van de crisis om een verder onderscheid te maken. Het onderscheid wordt hier aangebracht tussen 
crises met een natuurlijke oorzaak en die met een technologische oorzaak: de natuurlijke versus de ‘man-
made’ crisis (Boin e.a. 2005: 3-7). Man-made crises kunnen vervolgens intentioneel of niet-intentioneel 
veroorzaakt zijn (Ulmer e.a. 2007: 9-13).  

De derde manier waarop crises kunnen worden ingedeeld betreft het verloop in de tijd. Daarbij staan  
vragen centraal als hoe een crisis begint, hoe deze zich ontwikkelt  en hoe deze eindigt. Rosenthal e.a. 
(2001) onderscheiden: (a) de snel brandende, (b) de ‘cathartische’, (c) de traag brandende en (d) de 
sluimerende crisis. De snel brandende crisis kent een duidelijk en fel begin en ook een snel einde, terwijl 
een traag brandende crisis zowel traag opkomt als eindigt. De cathartische crisis ontwikkelt zich traag om 
vervolgens plotseling te eindigen. De sluimerende crisis herhaalt zich en kent meerdere uitbarstingen 
(Klarenbeek 2012). 
 
2.2 Het beheersen van de crisis 
 
Tijdens een crisis is vaak sprake van een continue bedreiging van vitale belangen. Daarbij kunnen 
bijvoorbeeld mensenlevens direct in gevaar zijn of kan grote sociale en psychologische schade optreden. 
Bij een verkeerde afloop kan het functioneren van een gehele samenleving worden ontwricht. Wat de 
consequenties precies zullen zijn en hoe groot de daadwerkelijke schade zal zijn, is ten tijde van de crisis 
echter vaak niet duidelijk, laat staan objectief meetbaar. Het gaat daarom meestal om een gepercipieerde 
dreiging. Onvoldoende kennis van de situatie en het verrassingseffect leiden tot een grote behoefte aan 
informatie.  
 
2.2.1 Informatieproblemen en politieke complexiteit  
Onzekerheid over de precieze dreiging en over de duur van de crisis komt voort uit informatieproblemen. 
De informatieproblemen betreffen enerzijds het onvoldoende beschikbaar zijn van informatie en 
anderzijds een overschot aan elkaar tegensprekende informatie. Standaardroutines, patronen en 
procedures zijn immers (per definitie) niet toereikend. Het gevolg van de informatieproblemen is dat 
(publieke) leiders vaak worden gedwongen om (deels) op hun intuïtie aan te sturen. Doordat de crisis 
onverwachts opsteekt, is het vaak ook moeilijk te achterhalen wat precies de vernieuwende 
omstandigheden ten opzichte van de status quo zijn en daarom wat er nog wel of juist niet toereikend is 
om te situatie te kunnen beheersen. Daarnaast worden (publieke) leiders geconfronteerd met een grote 
urgentie tot handelen: de crisis moet snel beheerst worden. De urgentie maakt dat cruciale besluiten onder 
grote tijdsdruk genomen moeten worden. Die druk wordt gevoed door de media en door de politiek. In 
de eerste plaats kan door grote media-aandacht elke handeling drastische en ook onomkeerbare 
consequenties hebben en deze kunnen bovendien heel zichtbaar worden.  

In de tweede plaats ontstaat vaak direct na het uitbreken van de crisis een politieke strijd over hoe de 
situatie gedefinieerd moet worden: wat is gaande, wat zijn de oorzaken en welke oplossingen zijn nodig 
(Broekema 2011)? Al snel worden in media en politiek vragen gesteld als ‘was dit te voorkomen geweest’, 
‘wie is verantwoordelijk’ en ‘bij wie ligt de schuld’. De ‘politics of disaster’ worden dan ook vaak gekenmerkt 
door een grote mate van blame gaming, waar helden en zondebokken worden gecreëerd, en personen en 
organisaties ongenuanceerd in hokjes worden geplaatst (Hood 2002; Resodihardjo e.a. 2012; Olson 2000; 
Brändström & Kuipers 2003). Op deze manier ontstaat een politiek vacuüm waarin allerlei actoren zullen 
proberen hun eigen politieke belangen door te voeren. De strijd om definities van problemen en 
oplossingen wordt gevoerd door middel van coalitievorming, het gebruik van symbolen en framing (Stone 
2002). Hierdoor worden sommige crises ook juist getypeerd als kans: doordat crises de dagelijkse routine 
hebben doorbroken, kunnen actoren proberen veranderingen door te voeren (Schein 1972). In de 
beleidswetenschappen worden radicale gebeurtenissen, zoals een crisis, dan ook vaak als noodzakelijke 
voorwaarde beschouwd om processen van beleidsverandering in gang te zetten (Baumgartner & Jones 
2009; Kingdon 2011).  
 
2.2.2 Crisisbesluitvorming  
Het proces van crisisbeheersing wordt wel beschouwd als een cyclus. In deze cyclus worden vier fasen 
onderscheiden: (1) de preventiefase, (2) de voorbereidingsfase, (3) de responsfase en (4) de herstelfase 
(Baird 2010; FEMA 2013; Alexander 2002). De responsfase is de fase waarin door een kleine groep, onder 
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grote druk en met onvoldoende aanwezigheid van betrouwbare informatie kritieke besluiten moeten 
worden genomen (Rosenthal 2009: 20-23). Vanuit het oogpunt van crisisbeheersing loopt de operationele 
crisisfase parallel met de responsfase.  
 De ongewone, onverwachte en ook onwenselijke situatie van een crisis stelt leiders voor een ‘mission 
impossible’. Zij zien zich daarbij gesteld voor onmogelijke dilemma’s (Boin & Rhinard 2008: 15). Juist in een 
situatie waarin een weloverwogen en onderbouwde aanpak noodzakelijk is, lijkt dat eigenlijk vrijwel 
onmogelijk te zijn. Immers, aan de ene kant wordt van de (publieke) leiders verwacht dat ze alles op alles 
zetten om de effecten van de adverse gebeurtenis in te perken en de crisis de kop in te drukken. Aan de 
andere kant is door het gemis aan betrouwbare informatie een rationeel-technische manier van 
besluitvorming onmogelijk. Om tot afdoende besluitvorming te komen, zou op basis van volledig 
beschikbare informatie een afweging gemaakt moeten worden van problemen en oplossingen (Allison & 
Zellikow 1999; Lindblom 1959). Maar, waar het maken van dergelijke rationele keuzes in het ‘normale’ 
dagelijkse leven al moeilijk is, lijkt het tijdens een crisis onmogelijk. Gevaren als groupthink, tunnelvisie en 
overreactie liggen daarbij altijd op de loer – dit zijn de standaard valkuilen in de crisisbesluitvorming.  
 Doordat binnen de groep op dezelfde manier gedacht wordt, kan al snel een tunnelvisie ontstaan en 
treedt het gevaar op van ‘anchoring.’ Al decennia lang wordt onderzocht hoe een groep gevaren van 
groupthink, anchoring of tunnelvisie in de (crisis)besluitvorming kan vermijden en hoe een groep tot 
doeltreffende besluiten komt. Hierbij zijn een divers besluitvormingsteam, communicatieve vaardigheden, 
face-to-face relaties en het bewust zijn van cognitieve tekortkomingen essentieel (Gilpin & Murphy 2008). 
Remmerswaal (2006) heeft de ‘fase-hypothese’ uit het organisatiepsychologische onderzoek van Bales & 
Strodtbeck (1951) over groepsbesluitvorming verder uitgewerkt. Hij komt tot vijf stappen die door een 
groep doorlopen moeten worden bij het oplossen van problemen: beeldvorming, oordeelsvorming, 
besluitvorming, uitvoering en evaluatie. In de praktijk van het effectief vergaderen en binnen de 
crisisbesluitvorming wordt dit idee toegepast in het zogenoemde B.O.B.-model, dat staat voor 
Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming (Beuving & Van der Lugt 2004). Op dit moment 
bestaat er evenwel discussie over de vraag of dit B.O.B.-model wel een zinvolle houvast kan bieden voor 
besluitvormers om effectief te kunnen anticiperen op knelpunten (Jong 2011). 
 Tenslotte vergt de crisisbeheersing aan de ene kant dat vastomlijnde protocollen en uitgebreide 
procedures nauwgezet gevolgd moeten worden. Dat heeft een belangrijke functie voor de legitimering van 
de crisisbeheersing en draagt bij aan de zorgvuldigheid van het optreden van besluitvormers. Aan de 
andere kant worden crises mede gedefinieerd vanuit de perceptie dat bestaande structuren voor 
crisisbeheersing niet toereikend zijn. De keerzijde van de vereisten uit protocollen en procedures is dat het 
flexibiliteit, creativiteit en gezond verstand in de weg kan staan, welke door de onbekende situatie en snelle 
ontwikkelingen essentieel zijn bij crisisbesluitvorming. Dit creëert een spanningsveld. Ondanks het feit dat 
procedures een averechts effect kunnen hebben, hebben bestuurders vaak moeite om het formele plan te 
laten varen. Gilpin & Murphy (2008) benadrukken het gevaar van te gedetailleerd plannen, formaliseren en 
systematiseren. Zij wijzen op het belang van improvisatievermogen voor effectieve crisisbesluitvorming. 
De complexiteit, overvloed aan informatie en tijdsdruk vereisen een ervaren team met kennis van zaken 
dat patronen kan herkennen, betekenis kan geven aan de informatie en besluiten neemt op basis van 
‘expert intuition’ (Gilpin & Murphy 2008). 
 
2.2.3 Crisiscommunicatie  
Bij het beheersen van de crisis is een goede communicatie naar buiten essentieel. Crisiscommunicatie is 
van grote invloed op de duur van de crisis. Het doel moet zijn zo snel mogelijk terug te keren naar de 
dagelijkse gang van zaken (Coombs 2012). In eerste instantie heeft externe overheidscommunicatie de 
functie de bevolking te informeren om fysieke en materiële schade te voorkomen of beperken. De 
overheid heeft, anders dan bijvoorbeeld het bedrijfsleven, de taak haar burgers tegen dreiging te 
beschermen.4 Leiders dienen (onterechte) gevoelens van onzekerheid en angst bij het publiek weg te 
nemen (Ulmer e.a. 2007; Boin e.a. 2008). In de crisisliteratuur worden vele best practices en handvatten 
aangereikt hoe dit het beste bereikt kan worden (zie bijvoorbeeld Ulmer e.a. 2007; Regtvoort & Siepel 
2011).  
 Sleutelaspecten van overheidscommunicatie zijn openheid, eerlijkheid/betrouwbaarheid, snelheid en 
consistentie (Regtvoort & Siepel 2011; Bos & Jong 2009; Coombs 2007). De crisisorganisatie moet hier 
continu afwegingen maken: de keuze voor een bepaald ‘element’ kan direct impact hebben op een ander 

                                                 
4 Discussie bestaat over de mate waarin burgers hierin ook een eigen verantwoordelijkheid hebben.  
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‘element’. Zo kan snelheid ten koste gaan van betrouwbaarheid, met alle gevolgen van dien. Als 
uitgezonden informatie niet blijkt te kloppen, is de opgelopen imagoschade moeilijk te herstellen (Bos & 
Jong 2009) en kunnen de gevolgen voor burgers aanzienlijk zijn. 
 Een andere belangrijke functie van de crisisorganisatie is ‘duiding’ van gebeurtenissen. Als het publiek 
bekend is met de ‘feiten’ wil dit niet zeggen dat de onzekerheid gereduceerd is. Om onzekerheid te 
reduceren is het voor de crisisorganisatie van belang betekenis te geven aan de gepresenteerde ‘feiten’5. 
Experts kunnen een bepalende invloed hebben op de beeldvorming van een incident in de maatschappij: 
“[d]e onafhankelijke positie van een expert kan de perceptie van de overheid als crisismanager in korte tijd 
bevestigen of afbreken” (Bos & Jong 2009: 441). Deze invloed komt voort uit de betrouwbaarheid die een 
expert uitstraalt door zijn deskundigheid op een bepaald terrein. Crisiscommunicatie dient er, naast de 
functie van het op de hoogte brengen van de bevolking (ratio), ook op gericht te zijn dat emoties in banen 
geleid worden (Bos & Jong 2008). Het is daarom van belang het publiek erbij te betrekken en een dialoog 
met andere partijen aan te gaan (Regtvoort & Siepel 2011).  
 Volgens Ulmer e.a. (2007) zou een effectieve crisiscommunicatie zich op vier stappen, of uitdagingen, 
moeten richten. De eerste uitdaging is het managen van de onzekerheid. De leider moet de oorzaak van de 
crisis duiden en ook gelijk aangeven wat daaraan gedaan is en welke maatregelen zullen volgen. Daarvoor 
moeten zij echter wel over accurate kennis beschikken; kennis die – zoals we eerder zagen – niet altijd 
voorhanden is. De tweede uitdaging is dat de gekozen crisisbeheersingsstrategie ook uitgevoerd moet 
worden, waarbij continu gecommuniceerd moet worden welke stappen te nemen. Dit is de crisisrespons. 
Hier valt bijvoorbeeld ook onder dat naar burgers gecommuniceerd moet worden wat zij wel of juist niet 
zouden moeten doen. De derde communicatie-uitdaging ligt in het oplossen van de crisis. Hierbij wordt al 
een eerste blik geworpen op de situatie ná de crisis. Een voorbeeld is het instellen van 
compensatieregelingen voor slachtoffers. Door hier goed over te communiceren met het publiek kunnen 
het vertrouwen en de reputatieschade hersteld worden. Hoewel Ulmer e.a. (2007) hier niet expliciet op 
ingaan, is deze stap natuurlijk ook gericht op het beperken van schade voor getroffenen. De vierde en 
laatste uitdaging betreft het leerproces. Dit vindt plaats nadat de crisis heeft plaatsgevonden. Door te 
communiceren over hoe geleerd is en hoe in de toekomst een dergelijke crisis voorkomen kan worden, 
kan het vertrouwen verder vergroot worden (Ulmer e.a. 2007).  
 Naast deze stappen voor best practices in een effectieve communicatie om de crisis te beheersen, is het 
voor een (publiek) leider van belang de beschuldigingen uit de blame game af te wentelen. Dit wordt vaak 
gebruikt om de eigen positie veilig te stellen. Burgers zijn geneigd meer aandacht te schenken aan verlies 
dan aan winst en benadrukken de negatieve aspecten van de crisis (Charbonneau & Bellavance 2012). Het 
risico om verantwoordelijk gesteld te worden voor falen is voor politici zo groot, dat zij de neiging hebben 
niet verantwoordelijk te willen worden gehouden voor beleidsmaatregelen; zelfs als deze succesvol zijn 
(Weaver 1986). Toch kunnen zij – zeker in tijden van crises – te maken krijgen met een verwijtende vinger. 
De reputatie van een besluitvormer vooraf bepaalt de kans op ‘blame’ achteraf (Stone 2002: 190-191; 
Coombs 2007: 141-143). In de literatuur worden verschillende strategieën beschreven hoe hiermee om te 
gaan. Deze variëren van a) het simpelweg ontkennen dat een probleem bestaat tot b) het erkennen van het 
probleem maar tegelijkertijd ontkennen van verantwoordelijkheid en c) het erkennen van zowel het 
probleem als de verantwoordelijkheid. Gesteld wordt dat de gekozen strategie samen moet hangen met 
het blame-niveau waarvoor de leider zich gesteld ziet (Hood e.a. 2009). Maar de uitvoerbaarheid van al deze 
lessen blijkt in de praktijk vaak lastiger dan de theorie doet geloven. Zo blijken bijvoorbeeld rituelen en de 
context een belangrijke rol te spelen (Resodihardjo e.a. 2013).  
 
2.3 De rol van externe experts  
 
Uit de literatuurstudie blijkt dat tijdens een crisis besluitvormers geconfronteerd worden met tijdsdruk, 
ambivalentie en onzekerheid – en dat daarbij de perceptie bestaat dat reguliere structuren niet toereikend 
zijn. Het blijkt ook dat informatieproblemen deze percepties voeden en problemen in de crisisbeheersing 
veroorzaken. Vaak is de betrokkenheid van interne experts, dat wil zeggen binnen de vaste 
crisisbeheersingsorganisatie, onvoldoende. Het betrekken van externe experts is dan van toegevoegde 
waarde, bijvoorbeeld om de crisis na afloop te kunnen evalueren zodat lessen getrokken kunnen worden 

                                                 
5 Zo waren de adviezen van het Beleidsondersteunend Team milieu-incidenten (BOT-mi) over de mogelijke schadelijke effecten 
op de gezondheid naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk dermate technisch van aard dat het weinig betekenis 
had voor het brede publiek. De externe communicatie benodigde duiding vanuit de crisisorganisatie, zoals 
‘handelingsperspectieven voor de bevolking’  (PricewaterhouseCoopers 2012: 15; Interview Appendix 6). 
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om in komende crises de juiste besluiten te nemen. Externe experts kunnen ook tijdens de crisis heel 
waardevol zijn om inzicht te geven in de achtergronden en oorzaken van de crisissituatie, of vanuit de 
eigen ervaring te adviseren hoe te handelen en te communiceren. 

Voordat verder wordt gekeken naar waarom en hoe experts ingezet kunnen worden, is het eerst van 
belang vast te stellen wat een expert is. De Van Dale (2005) definieert een expert als ‘een deskundige’. Dit 
geeft aan dat het gaat om iemand met specifieke kennis op een bepaald gebied. Maar het hebben van 
kennis is niet voldoende om ‘expert’ te zijn. De persoon moet ook als zodanig gezien worden (gezag 
hebben) binnen een gemeenschap waarbij het zowel kan gaan om peers als om het grote, brede publiek. 
Hiermee is het concept van expert een sociaal construct, waarbij de kennis en de waardering van de expert 
relatief zijn ten opzichte van anderen (Mengis 2007). Een belangrijke andere eigenschap van experts is dat 
zij – door hun grote inhoudelijke kennis en ervaring – in staat worden geacht om effectief te handelen in 
uitzonderlijke en/of moeilijke situaties en ook snel besluiten kunnen nemen. Door hun kennis en ervaring 
zijn zij in staat om patronen en kenmerken van situaties te herkennen en te vergelijken. Hierdoor kunnen 
zij snel schakelen en gericht en nauwkeurig een beperkt aantal handelingsopties uiteenzetten (Hoffman 
1996; Klein 1993; Mengis 2007). Door deze eigenschappen, vaardigheden en kennis verwerft een expert 
autoriteit.  
 
2.3.1 Typen van experts in crisisbeheersing  
Verschillende soorten experts kunnen worden onderscheiden binnen de crisisbesluitvorming. Allereerst is 
het mogelijk een indeling te maken op basis van de professionele dimensie die de expert heeft (Rosenthal 
& ’t Hart 1991). Dit betreft de specifieke inhoudelijke kennis, bijvoorbeeld nucleaire of waterbouwkundige 
kennis, of kennis op het gebied van luchtvaart of olieboringen. Een dergelijk onderscheid is echter erg 
breed. Door de grote diversiteit aan mogelijke kennisgebieden ontstaat een veelheid aan soorten experts. 
Een andere mogelijke indeling is gebaseerd op het strategische niveau van de kennis waar de expert aan 
bijdraagt. In deze indeling onderscheiden Rosenthal & ’t Hart (1991: 352) vier typen: beleidsadviseurs, 
technisch adviseurs, organisatie-experts en operationele experts.  

Daarnaast wordt wel een onderscheid gemaakt op basis van de locatie (ofwel de organisatie) waarin de 
expert zich bevindt. Een onderscheid dat in de bestuurskunde vaak wordt gemaakt is dat tussen het 
openbaar bestuur, het middenveld en het bedrijfsleven (Bovens e.a 2012: 23). Binnen het openbaar 
bestuur worden organisaties binnen de overheid en semi-overheid onderscheiden, zoals ministeries, 
agentschappen en adviesorganen. Tot het middenveld worden particuliere organisaties met publieke of 
non-profit taken gerekend. Wetenschappelijke organisaties en bepaalde (semi-wetenschappelijke) 
onderzoeksinstituten worden eveneens tot het middenveld gerekend, evenals sommige 
belangenvertegenwoordigers. Tot het bedrijfsleven, tot slot, worden particuliere organisaties met een profit 
doelstelling gerekend. Hier delen we bijvoorbeeld adviesbureaus in met een puur private grondslag en 
private doelstellingen als ook multinationals. Op deze manier is het mogelijk de grote verscheidenheid aan 
externe experts te ordenen, al moet wel opgemerkt worden dat de indeling tussen openbaar bestuur, 
middenveld en bedrijfsleven een analytisch onderscheid is dat in de praktijk lastig is te maken. Zo hangt de 
positionering van een organisatie sterk af van de specifieke juridische grondslag, financiering, 
doelstellingen, wijze van verantwoording en de bevoegdheden van de specifieke organisatie (Breeman e.a. 
2012). Ook is niet altijd voldoende informatie voorhanden over al deze aspecten en kunnen de aspecten 
onderling tegenstrijdig zijn waardoor niet altijd helder is wat de doorslag geeft.  

 
2.3.2 Functies van experts in de crisisbeheersing  
De eerste functie die experts kunnen leveren tijdens de crisisbeheersing is het leveren van kennis. 
Informatievergaring en advisering zijn belangrijke redenen om experts te betrekken. Analytisch kan een 
onderscheid worden gemaakt tussen informatie en advies. Advies geeft een aanbeveling voor een bepaalde 
actie en de veronderstelling is dat advies gegeven wordt in het belang van de ontvanger en niet van degene 
die het advies geeft (Mayntz 1987). In de praktijk is dit onderscheid echter niet of nauwelijks te maken. 
Advies is lang niet altijd vrij van eigenbelangen. Een ander onderscheid in de context van de informatie- 
en adviseringsfunctie van experts is het onderscheid tussen politiek- en beleidsadvies. Beleidsadvies is puur 
technisch en gericht op het professioneel uiteenzetten en afwegen van alternatieven. Het gaat hier om een 
objectieve en rationele analyse (Weller 1987). Bij politiek advies gaat het daarentegen om het afwegen van 
de electorale consequenties en de mogelijke reactie van de media op een bepaald besluit. Verondersteld 
wordt dat politiek advies meer gekleurd is door belangen dan beleidsadvies (Weller 1987). Ook hier kan 
echter een kanttekening geplaatst worden bij de vermeende objectiviteit van beleidsadvies.  
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Door hun inhoudelijke kennis zijn experts in staat om snel en effectief te doorgronden welke 
informatie belangrijk is in het beleidsproces. Dit helpt besluitvormers tijdens het vaak ondoorzichtige en 
complexe beleidsproces. Zeker in situaties van crises kunnen experts bijdragen aan het reduceren van de 
onzekerheid. De inzet van experts bij de besluitvorming ten tijde van een crisis kan het crisismanagement 
daarmee effectiever maken en de crisis sneller ten einde laten komen. Toch ligt hier ook gelijk een 
spanningsveld. Aan de ene kant zijn publieke managers en politieke leiders afhankelijk geworden van het 
inhuren van externe expertise (naast de beschikbare kennis en kunde van interne experts die voorhanden 
zijn in het eigen ambtelijk apparaat) (Peters 2001). Jasanoff (1990) ziet externe adviseurs hierdoor zelfs als 
de “fifth branch” van de overheid. Aan de andere kant laten ambtenaren ook doorschemeren dat het 
besluitvormingsproces al moeilijk genoeg is zonder experts en dat experts dit nog verder compliceren 
door de eigen standpunten in te brengen in het proces (Plowden 1987). Het gaat hier niet zozeer om eigen 
belangen (in een meer negatieve zin), maar meer om het laten doorklinken van andere politiek-
maatschappelijke belangen dan het publieke belang, zoals in eerste instantie door de ambtenaar 
gedefinieerd. Ook zal dit de range van betekeniskaders en probleemdefinities vergroten. Tot slot betekent 
het betrekken van experts dat een groter aantal actoren participeert en dat kan eveneens complicerend 
werken. Bovendien moet besluitvorming vaak snel plaatsvinden en zijn de kosten van vertraging hoog 
(Plowden 1987). Hieruit kan geconcludeerd worden dat besluitvormers de kennis van experts waarderen 
en nodig hebben, maar dat zij aan de andere kant de inzichten van experts wel op een praktische manier 
willen krijgen: snel, doelgericht en zonder (teveel) eigen inbreng. Experts dienen ondersteunend te zijn bij 
het besluitvormingsproces. Advies moet tijdig geleverd worden en relevant zijn voor de wensen van de 
besluitnemer (Plowden 1987).  

Een tweede belangrijke functie van experts is de bijdrage die ze kunnen leveren aan stabiliteit en 
legitimering van de crisisbeheersing. Externe experts stralen autoriteit uit en hun betrokkenheid kan zo het 
beleid legitimeren. Wanneer een besluitvormer bouwt op de kennis en inzichten van een expert kan dat 
vertrouwen uitstralen en zorgen voor een gefundeerd en legitiem besluit, doordat meerdere beleidskaders 
en maatschappelijke belangen zijn meegewogen. Toch worden in de literatuur ook vraagtekens gezet bij de 
legitimerende rol van experts. Dit leidt tot de volgende paradox. Jasanoff (1990: 9) merkt op dat aan de 
ene kant legitimiteit algemeen aanvaard wordt als rechtvaardiging om (wetenschappelijke) experts te 
betrekken bij besluitvorming, maar dat aan de andere kant betwijfeld wordt of (technische) adviseurs wel 
ongepassioneerd, waardeneutraal en besluitvaardig kúnnen zijn. Hierbij komt dat ook voor 
wetenschappers geldt dat een verschil in belangen kan bestaan met de overheid. Zoals Plowden (1987: 
174) stelt: slechts weinig academici zien het als hun verantwoordelijkheid de overheid te ondersteunen, het 
gaat er eerder om kritisch te zijn. Daarnaast is het duur (zowel in tijd als middelen) om externe adviseurs te 
instrueren over wat er precies van hen wordt verwacht. Bovendien bestaat er een risico dat vertrouwelijke 
informatie wordt gelekt. Om dergelijke risico’s zoveel mogelijk te verkleinen zou het beter zijn om de 
externe experts – al is het maar tijdelijk – contractueel te verbinden met de organisatie en dus binnen de 
overheid onder te brengen via kortlopende contracten (Plowden 1987).  

De laatste reden om experts te betrekken betreft het netwerk dat zij meenemen. Een expert weet 
vanuit zijn of haar kennis, kunde en ervaring hoe om te gaan met een bepaalde situatie, maar beschikt vaak 
ook niet over alle benodigde kennis. De expert kan dan terugvallen op een andere expert waar 
bijvoorbeeld tijdens een eerder, soortgelijke gebeurtenis ook mee is samengewerkt. Zo kan het 
expertiseterrein waar de besluitnemer gebruik van maakt verder worden uitgebreid; de expert ‘kent zijn 
weg in het veld’.  
 
2.3.3 Het mechanisme van kennisintegratie  
Wanneer experts betrokken worden bij (crisis)besluitvorming of communicatie is sprake van 
kennisintegratie. Kennisintegratie kan plaatsvinden op een individueel en sociaal niveau. Het gaat erom de 
beschikbare specialistische kennis zo goed mogelijk in te zetten bij gezamenlijke acties of besluiten (Mengis 
2007). Bij het overdragen van kennis binnen een groep bestaat een aantal uitdagingen. Zo moet de 
kennisoverdracht gecoördineerd worden en de communicatie goed en efficiënt verlopen. Het risico 
bestaat dat de expert en de besluitvormer op verschillende golflengtes zitten, omdat de kennis die ze 
hebben uiteenloopt en ze een verschillend jargon gebruiken (Bechky 2003). Het ontbreken van een 
gezamenlijk kader kan dan belemmerend werken. Ook moeten mogelijke belangenverschillen tussen 
kennisgebieden overbrugd worden. Een constructieve benadering van potentiële conflicten is dan 
essentieel (Mengis 2007). Ook individuele kenmerken, karakters en relaties tussen personen kunnen hierbij 
een belangrijke rol spelen. Hoe de formele institutionele instituties ook precies zijn vormgegeven, de 
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praktijk wordt vaak gedomineerd door persoonlijke karakters. Empathie is daarom erg belangrijk: het is de 
basis waarop een relatie gebouwd moet zijn. Hoe sterker de relatie tussen expert en besluitnemer, hoe 
effectiever de communicatie tussen beiden en dus ook hoe meer impact de expert kan hebben (Plowden 
1987). De impact van de boodschap kan ook vergroot worden door de wijze waarop de boodschap wordt 
gebracht. In de literatuur wordt in deze context ook wel gesproken over een “multiplier effect” (Benveniste 
1972). Een beleidsvormer zal dan niet alleen kijken naar de voorkeuren die bestaan, maar zal ook de 
(subjectieve) waarschijnlijkheid verbinden aan de wenselijke uitkomsten. Hij wil immers weten wat de kans 
is dat de voorspelde uitkomst zich voordoet. Als een expert effectief de boodschap wil overbrengen, zal 
hij hier dus op in moeten spelen (Benveniste 1972).  

Het specifieke van een crisis kan belemmerend werken op het proces van kennisoverdracht. Hoewel 
besluitvormingsprocessen altijd complex zijn, wordt de complexiteit tijdens een crisis vergroot. De 
dreiging van de situatie, de urgentie en onzekerheid kunnen bovendien het gedrag van individuele experts 
en besluitvormers negatief beïnvloeden (Rosenthal & ’t Hart 1991). Juist ten tijde van een crisis wordt 
immers een groot beroep gedaan op het improvisatievermogen en krijgen informele processen de 
overhand. Het politieke spel waarin besluitvormers terecht komen en de psychologische druk die zij 
ervaren, leiden ertoe dat besluitvormers geneigd zijn om alleen die informatie te willen volgen die aansluit 
bij de ideeën die ze zelf al hebben. Juist tijdens een crisis bestaat er weinig houvast voor handelen en 
wanneer een nieuwe weg ingeslagen moet worden, levert dat veel onzekerheid op. Op dezelfde manier 
speelt ook de bron van de informatie een rol: besluitvormers zijn geneigd om prioriteit te geven aan 
informatie van bronnen die zij vertrouwen en kennen. Outsiders en externen voelen vaak minder vertrouwd 
aan (Rosenthal & ’t Hart 1991). Het onderhouden van een netwerk – ook buiten crisistijd om – kan 
bijdragen aan het vertrouwen.  

Ten slotte zijn het niet alleen de besluitvormers die de druk voelen. Experts worden zelf vaak ook 
onderdeel van het spel van crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Zij nemen hierin een eigen positie in 
en handelen vanuit de belangen van hun ‘eigen’ organisatie. Hier moeten besluitvormers rekening mee 
houden. Ook zitten experts lang niet altijd op één lijn. Vanuit verschillende concepties definiëren zij het 
probleem van de crisis anders en verschillen zij in mening over de oplossingen. Wanneer besluitvormers 
expertise inroepen van externe experts zal dit daarom niet altijd leiden tot een breakthrough of beëindiging 
van de crisis (Rosenthal & ’t Hart 1991). Het zou onrealistisch zijn een dergelijke verwachting te hebben.  
 
2.4 Conclusie 
 
In de literatuur bestaat debat over de inhoud van de definitie van crisis. Dit is belangrijk, omdat het de 
context bepaalt van de crisissituaties waarin externe experts actief zijn. Algemene kenmerken van een crisis 
waarover consensus bestaat zijn: dreiging, onzekerheid, onvoorspelbaarheid en een grote tijdsdruk. 
Daarnaast kenmerkt de moderne crisis zich door de complexe aard, het grensoverschrijdende karakter, een 
hoge mate van politisering en media-aandacht. Perceptie (van bovenstaande concepten) speelt een cruciale 
rol in het onderscheid tussen crises en incidenten. Daarmee is het een subjectief concept.  

In de wetenschappelijke literatuur bestaan belangrijke aanwijzingen dat externe experts een waardevolle 
aanvulling bieden op de experts die intern onderdeel uitmaken van de vaste crisisorganisatie. Tijdens een 
crisis ontstaan gemakkelijk informatieproblemen, doordat enerzijds onvoldoende informatie beschikbaar is 
en anderzijds een overschot bestaat aan elkaar tegensprekende informatie. Externe experts kunnen kennis 
leveren die niet voorhanden is en snel en effectief doorgronden welke informatie belangrijk is in het 
beleidsproces. Ook kunnen zij bijdragen aan stabiliteit en legitimering van genomen besluiten. Tot slot 
nemen zij een netwerk mee van contacten met andere experts. Ook een goede communicatie is ten tijde 
van een crisis essentieel. Externe experts spelen een belangrijke rol in de communicatie met betrekking tot 
het duiden van de situatie en gevoelens van onzekerheid en angst die (al dan niet terecht) bestaan bij de 
burger. Daar staat tegenover dat de wetenschappelijke literatuur ook rapporteert dat externe experts 
complicerend kunnen werken in het beleidsproces, doordat de verscheidenheid van betekeniskaders en 
probleemdefinities wordt vergroot en het aantal actoren in het besluitvormingsproces toeneemt.  

Het succes of falen van de inzet van externe experts zal uiteindelijk mede afhangen van de specifieke 
crisis waarin hij of zij wordt ingezet. Uit de analyse van wetenschappelijke literatuur rondom 
crisisbesluitvorming en (crisis)communicatie komt naar voren dat de literatuur zich kenmerkt door een 
hoge mate van conceptualiseringen, beschrijvend onderzoek en casestudies. Wat opvalt is dat slechts 
beperkt sprake is van een ‘harde’, analytisch uitgewerkte theorie welke empirisch getoetst is op 
grootschalige gegevens. De consequentie hiervan is dat op basis van de literatuurstudie geen ‘harde’ 
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hypothesen kunnen worden geformuleerd. Wel  kan een aantal succesvoorwaarden worden 
geïdentificeerd:  
 
1. Kennis en inzichten moeten snel, doelgericht en zonder (teveel) eigen inbreng worden geleverd voor 

een effectieve crisisbeheersing. Daarbij moet erop worden gelet dat: 
a. besluitvormers de neiging hebben om prioriteit te geven aan informatie van vertrouwde bronnen – 

daarom draagt het onderhouden van een netwerk van externe experts bij aan een effectieve 
kennisoverdracht;  

b. een evenwicht bestaat tussen enerzijds het risico van tegenstrijdige informatie en anderzijds het 
risico van eenzijdige, sociaal wenselijke informatie.  

2. Gezorgd moet worden dat de externe expert en de besluitnemer ‘op één golflengte’ zitten, zodat de 
communicatie en inzet van expertise effectief kan verlopen. Daarbij moet erop worden gelet dat:  
a. externe experts duidelijke instructies krijgen wat van hen verwacht wordt;  
b. de kans op inbreng van eigen belangen zo klein mogelijk is;  
c. de betrokkenheid van externe experts goed wordt gecoördineerd;  
d. de externe expert bij de overdracht van kennis ook ruim aandacht schenkt aan de kans dat een 

onwenselijke uitkomst van de crisis zich voordoet; 
3. Individuele kenmerken, karakters en relaties spelen een belangrijke rol bij de inzet van externe experts. 

Daarom is het van belang dat goede persoonlijke contacten en relaties worden gestimuleerd.  
 
In de volgende hoofdstukken zullen deze succesvoorwaarden vanuit de praktijk worden bekeken. In 
hoofdstuk 4 wordt op basis van kwantitatief onderzoek beschrijvend ingegaan op de rol van externe 
experts. In hoofdstuk 5 wordt verder ingezoomd door mechanismen te identificeren met betrekking tot de 
inzet van externe experts in het proces van crisisbeheersing. Maar eerst wordt in het volgende hoofdstuk 
de bestuurlijke context van Nederlandse crisispraktijk geschetst.  
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HOOFDSTUK 3 
SCHETS VAN DE BESTUURLIJKE CONTEXT  
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt een schets gegeven van de bestuurlijke context van de crisisbeheersing in 
Nederland. Inzicht in de institutionele inbedding is essentieel om gebeurtenissen en mechanismen tijdens 
crisissituaties goed te kunnen begrijpen en op grond daarvan de rol en betrokkenheid van externe experts 
te kunnen bestuderen. Wat wordt in de wet- en regelgeving verstaan onder crisisbeheersing? Hoe vindt 
coördinatie plaats op respectievelijk subnationaal en Rijksniveau? En welke verbanden bestaan er met 
externe partijen?  
 
3.1 Crisisbeheersing  
 
Het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming definieert een nationale crisis6 als “een gebeurtenis waarbij de 
nationale veiligheid (…) in het geding is doordat één of meerdere vitale belangen worden aangetast en 
waarbij de reguliere structuren en/of middelen niet toereikend zijn om de stabiliteit te handhaven” 
(NCTV 2009: 3). Als een dergelijke gebeurtenis plaatsvindt, wordt de Rijkscrisisbeheersingsstructuur 
ingezet. Het handboek geeft aan dat het, naast een daadwerkelijke aantasting van vitale belangen, tevens 
kan gaan om ‘slechts’ een bedreiging van vitale belangen. Dit potentiële karakter van aantasting zien we 
terug in de definitie van de Wet Veiligheidsregio’s uit 2010 (artikel 1). Opvallend aan beide afbakeningen 
van het concept ‘nationale crisis’ is dat het element ‘perceptie’ niet expliciet is opgenomen in de definitie. 
Terwijl de rol van percepties in het (inter)nationale wetenschappelijk onderzoek naar crises als essentieel 
element naar voren komt (zie hoofdstuk 2). Ook in de Nederlandse crisisbeheersingspraktijk wordt, naast 
met ‘objectieve’ gevolgen, sterk rekening gehouden met de sociale-maatschappelijke impact van een 
incident (Interview Appendix 6). De ‘vitale belangen’ die worden onderscheiden, zijn (NCTV 2013a: 11):  
 

- Territoriale veiligheid: het ongestoord functioneren van Nederland als onafhankelijke staat in 
brede zin, dan wel de territoriale integriteit in engere zin. 

- Economische veiligheid: het ongestoord functioneren van Nederland als een effectieve en efficiënte 
economie. 

- Ecologische veiligheid: het beschikken over voldoende zelfherstellend vermogen van de 
leefomgeving bij aantasting. 

- Fysieke veiligheid: het ongestoord functioneren van de mens in Nederland en zijn omgeving. 
- Sociale en politieke stabiliteit: het ongestoorde voortbestaan van een maatschappelijk klimaat 

waarin groepen mensen goed met elkaar kunnen samenleven binnen de kaders van de 
democratische rechtsstaat en gedeelde waarden.  

 
Het feit dat een crisis vaak meerdere vitale belangen tegelijkertijd bedreigt en dat de bedreigde vitale 
belangen vaak nauw met elkaar verweven zijn, zorgen voor complexiteit bij deze indeling. ‘Nationale 
crisisbeheersing’ betreft alle maatregelen die genomen worden door het Rijk samen met andere betrokken 
organisaties voor, tijdens en na een (mogelijke) crisis, met als doel het in stand houden van de nationale 
veiligheid. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen maatregelen die worden getroffen vóór het 
uitbreken van een crisis (preparatiefase), tijdens een crisis (responsfase) en na afloop van een crisis (nafase) 
(NCTV 2013a: 11).  

Het ontwerp van het Nederlandse crisisbeheersingsstelsel is gebaseerd op de algemene bestuurlijke 
inrichting zoals omschreven in het Huis van Thorbecke, vanuit het idee van de gedecentraliseerde 
eenheidsstaat (Breeman e.a. 2012). Uit deze vorm van bestuurlijke inrichting kunnen verschillende 

                                                 
6 In het huidige handboek (van 2013) wordt dezelfde definitieomschrijving van een ‘nationale crisis’ van het handboek van 2009 
gebruikt voor een ‘intersectorale crisis’. Overigens sluiten beide begrippen elkaar niet uit; ze kijken naar twee afzonderlijke 
dimensies (bestuursniveau versus sector).  
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spanningsvelden voortkomen. Bij crisisbeheersing op Rijksniveau kan frictie ontstaan door de overlap of 
juist het verschil in verantwoordelijkheden die lokale, regionale en nationale overheden dragen. Een ander 
spanningsveld bij nationale crisisbeheersing komt voort uit het systeem van collegiaal bestuur op nationaal 
niveau. Doordat ieder ministerie vanuit de eigen ‘functionele’ kolom verantwoordelijk is voor het 
functioneren van de organisatie op het eigen beleidsterrein, kunnen bij een crisis verschillende ministeries 
tegelijkertijd betrokken raken. Dit kan leiden tot onduidelijkheid over afstemming tussen taken en 
verwarring tot gevolg hebben.7 Daarnaast kan bij een crisis, naast de desbetreffende functionele kolom, 
altijd het ministerie van Veiligheid & Justitie (V&J) betrokken zijn via de ‘algemene kolom’ met als doel de 
nationale openbare orde en veiligheid te waarborgen (zie figuur 3.1). Waar in de algemene kolom een 
bottum-up werkwijze wordt gehanteerd, gebruikt men in de functionele kolommen veel meer een top-down 
methode  (Infopunt Veiligheid 2012a).   
 
 

Figuur 3.1  
De algemene en functionele kolom 

 
 

 Bron: Infopunt Veiligheid 2012a. 
 
 
 
3.2 Crisisbeheersing op lokaal en regionaal niveau 
 
Het college van burgemeester en wethouders is algemeen verantwoordelijkheid voor het handhaven van 
de openbare orde en veiligheid binnen de eigen gemeente. Als het crises betreft, dient het college zorg te 
dragen voor de coördinatie van de rampen- en crisisbeheersing, de brandweerzorg en de geneeskundige 
hulpverlening (Wet Veiligheidsregio’s 2010). Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) kan 
hierbij dienst doen om ervaringen uit te wisselen.  

Omdat gemeenten veelal te klein zijn om de volledige crisisbeheersing in grootschalige crisissituaties 
op zich te nemen, is het stelsel van 25 veiligheidsregio’s opgezet. Middels de regiostructuur kan  
multidisciplinair, gemeentegrensoverschrijdend en professioneel worden samengewerkt en worden 
capaciteit, kennis, ervaring en financiën gebundeld (Min. BZK 2010; Veiligheidsberaad 2013). Op het 
regionale niveau werken de gemeenten samen met de hulpdiensten brandweer, politie en de 
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) 8 . In de bestuurspraktijk wordt dit 
samenwerkingsverband vaak aangeduid als de rood (brandweer), blauw (politie), wit (GHOR) en oranje 
(gemeente) kolommenstructuur9 (Interview Appendix 6). De centrale regie die vanuit de veiligheidsregio 
gevoerd wordt, zowel in de voorbereidende als acute crisisfase, zou zorgen voor een vergroting van de 
bestuurlijke en operationele slagkracht. De taken van de veiligheidsregio’s betreffen het opstellen van 
risicoprofielen, regionale crisis- en beleidsplannen; de advisering over preventiemogelijkheden aan interne 

                                                 
7  Denk bijvoorbeeld aan de spanning tussen de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) en 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bij de aanpak van de Q-koorts (Van Dijk e.a. 2010). 
8 De GHOR bestaat uit ambulance, ziekenhuizen, huisartsen en de Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
(GGD). 
9 Hiertoe wordt soms ook defensie (groene kolom) gerekend. 
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en externe organisaties; het functioneren van brandweer, GHOR en meldkamer; het verschaffen van 
materieel; het zorgdragen voor informatie-uitwisseling tussen diensten; en de algehele coördinatie van 
crisisbeheersing en -bestrijding. Het Veiligheidsberaad10 fungeert als belangrijkste overlegorgaan tussen de 
veiligheidsregio’s en heeft een adviserende en ondersteunende rol (Wet veiligheidsregio’s 2010; NCTV 
2013b).  

Wanneer een crisis of ramp niet meer beheersbaar is voor een enkele veiligheidsregio, bijvoorbeeld 
omdat de middelen niet toereikend zijn, dan kan verder worden samengewerkt met aangrenzende 
veiligheidsregio’s. Dit kan ook betekenen dat voor effectieve crisiscoördinatie moet worden samengewerkt 
met hulpverleningsdiensten over de landsgrenzen heen. Deze vorm van interregionale samenwerking, vaak 
binnen de zogenaamde Euregio-structuur, hoeft niet per definitie te betekenen dat de crisisbeheersing naar 
het nationale niveau wordt getrokken (Rijksoverheid 2012).  

In 2013 is de crisisbeheersingsstructuur van de veiligheidsregio’s geëvalueerd, zoals bij de invoering in 
2010 is afgesproken. Bij de invoering van de Wet veiligheidsregio’s in 2010 vond een politieke en 
bestuurlijke discussie plaats over met name de democratische verantwoording en werking van het stelsel 
(Van Veldhuisen e.a. 2013: 5). De ‘Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s en het stelsel van 
rampenbestrijding en crisisbeheersing’ (kortweg Commissie Hoekstra) kreeg als opdracht advies te geven 
over de werking van de Wet Veiligheidsregio’s en de Nederlandse crisisbeheersingsstructuur in het 
algemeen. Daarbij heeft de Commissie onder andere gebruik gemaakt van de adviezen uit het WODC-
rapport Evaluatie Wet veiligheidsregio's (Van Veldhuisen e.a. 2013) en Staat van de rampenbestrijding 2013 van de 
Inspectie Veiligheid en Justitie (IV&J 2013). Kortweg wordt geconcludeerd dat de veiligheidsregio’s 
positief hebben bijgedragen aan de kwaliteit en effectiviteit van de crisis- en rampenbestrijding, mede 
omdat de operationele slagkracht is verbeterd en expertise is vergroot. Ook is de samenwerking tussen 
veiligheidsregio’s en de verschillende crisispartners verbeterd. Als verbeterpunten worden onder meer de 
multidisciplinaire en bovenregionale samenwerking, en de rol van en sturing door de rijksoverheid 
genoemd (Hoekstra e.a. 2013; Van Veldhuisen e.a. 2013; IV&J 2013).  

 
3.3 Bestuurlijke opschaling 
 
Voor een effectieve crisisaanpak dient duidelijk te zijn waar de centrale coördinatie ligt. Afhankelijk van de 
reikwijdte en impact van de crisis kan het nodig zijn om coördinatie naar een hoger bestuurlijk niveau te 
tillen. Om deze ‘opschaling’ te structureren wordt in Nederland gebruik gemaakt van de Gecoördineerde 
Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP). Deze standaard werkwijze regelt de afstemming tussen 
betrokken hulpverleningsdiensten en bestuurlijke organisaties. Vastgelegd is wanneer bestuurlijke 
overdracht van taken en bevoegdheden plaatsvindt.  Hoewel de GRIP een landelijke richtlijn betrof, heeft 
iedere veiligheidsregio hier in de praktijk jarenlang een eigen, specifieke invulling aan gegeven (Interview 
Appendix 6). Om meer uniformiteit tussen veiligheidsregio’s te creëren, is in 2006 een landelijk 
‘Referentiekader GRIP’ opgesteld. Bovendien worden sinds 2010 met het uitkomen van de Wet 
veiligheidsregio’s criteria gehanteerd over de vormgeving van de regionale crisisorganisatie en opbouw van 
de crisisteams (Infopunt Veiligheid 2012b). De inrichting van de GRIP-niveaus is gekoppeld aan de 
grootte en reikwijdte van de crisis. Het ‘Referentiekader GRIP bestaat uit de volgende opschalingniveaus 
(Infopunt Veiligheid 2012b): 

 
- GRIP 1: Wanneer bij de bestrijding van een incident in het brongebied meerdere disciplines 

betrokken zijn en er structurele coördinatie tussen de disciplines noodzakelijk is (…). 
- GRIP 2: Wanneer ook structurele coördinatie buiten het brongebied, dat wil zeggen in het 

effectgebied, noodzakelijk is (…). 
- GRIP 3: Wanneer er sprake is van een bedreiging van het welzijn van (grote groepen van) de 

bevolking en bestuurlijke coördinatie of besluitvorming noodzakelijk is (…).  
- GRIP 4: Wanneer er sprake is van een gemeentegrensoverschrijdend incident, de hulpdiensten 

in meerdere gemeenten moeten optreden en bestuurlijke coördinatie van betrokken gemeenten 
aan de orde is (…). 

 
Het brongebied is het gebied waar het incident heeft plaatsgevonden en waar de hulpdiensten ingezet 
worden voor de rechtstreekse bestrijding daarvan. Het effectgebied is het gebied waarin zich de effecten van 
het incident voordoen buiten het brongebied; hoewel het incident hier niet heeft plaatsgevonden zijn er 

                                                 
10 Waar de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s aan deelnemen. 
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wel effecten op de omgeving (Infopunt Veiligheid 2012b). Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 
een brand bij een fabriek. Het brongebied is het fabrieksterrein, maar de wolk met gevaarlijke stoffen kan 
zich over tientallen kilometers verspreiden (het effectgebied). Afhankelijk van de reikwijdte van een crisis 
en de benodigde multidisciplinaire afstemming kan bestuurlijk worden opgeschaald naar vier verschillende 
niveau’s (zie figuur 3.2). De centrale coördinatie wordt dan overgedragen aan het Commando Plaats 
Incident (CoPI) (GRIP 1); het Regionaal Operationeel Team (ROT) (GRIP 2); het Gemeentelijk 
Beleidsteam (GBT) (GRIP 3); of  het Regionaal Beleidsteam (RBT) (GRIP 4) (zie figuur 3.3)11.  
 
 

Figuur 3.2  
Referentiekader GRIP  

 
Niveau Reikwijdte incident Invulling regionale hoofdstructuur 
1 brongebied CoPI 
2 bron- en effectgebied CoPI + ROT 
3 bedreiging van het welzijn van (grote groepen 

van) de bevolking 
CoPI + ROT + GBT 

4 gemeenteoverschrijdend, eventueel schaarste CoPI + ROT + RBT 
 

Bron: Infopunt Veiligheid 2012b.  
 
 
Hoewel vooraf zoveel mogelijk geanticipeerd en voorbereid wordt, is de precieze ontwikkeling van een 
crisis nooit te voorspellen. Daarom zijn bovenstaande organisaties uit de regionale hoofdstructuur zo 
ingericht dat de crisisbeheersing tijdens een specifieke crisis afgestemd kan worden op datgene wat ter 
plaatse nodig is; functioneel en procesgericht12. De organisaties hebben tot doel om multidisciplinaire 
samenwerking te laten plaatsvinden tussen de vier monodisciplinaire kolommen (Projectteam Regionaal 
Crisisplan 2009). 
 
 

Figuur 3.3  
Hoofdstructuur van de regionale crisisorganisatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bron: Infopunt Veiligheid 2012b. 

 
 
Met de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk als directe aanleiding wordt de opschalingstructuur in 2012 
wederom tegen het licht gehouden. De Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking (2012) stelt 
dat de samenwerking tussen veiligheidsregio’s onderling en tussen de veiligheidsregio’s en de 
Rijksoverheid tijdens crisisbeheersing en rampenbestrijding effectiever ingericht kan worden. De 

                                                 
11 Als er (nog) niet opgeschaald is (GRIP 0), vindt een eerste afstemming tussen hulpdiensten op locatie plaats in het zogenaamde 
‘motorkapoverleg’ (Projectteam Regionaal Crisisplan 2009: 31).  
12 Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het zogenoemde ‘Knoppenmodel’ (Projectteam Regionaal Crisisplan 2009).  
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werkgroep adviseert meer eenduidigheid wat betreft bestuurlijke opschaling 13  en communicatie bij 
bovenregionale crises. Daarnaast dient het Rijk een duidelijker aanspreekpunt te creëren en moet duidelijk 
zijn welke specifieke soort (sturende) rol het Rijk hierbij vervult (Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale 
Samenwerking 2012). De adviezen zijn verder geconcretiseerd in het rapport ‘Eenheid in verscheidenheid’ 
(NCTV & Veiligheidsberaad 2013). Het rapport gaat ook in op het uniformeren van de kennis- en 
adviesstructuur. Dit moet bereikt worden door harmonisering van het gebruik van netwerken voor 
kennisinhoudelijke advisering aan besluitnemers op alle bestuurlijke niveaus. In navolging van de kritiek 
op de opschaling richting het Rijksniveau14, is besloten een GRIP 5 en GRIP Rijk in te voeren. Dit is 
uitgewerkt in het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming (NCTV 2013a): 

 
- GRIP 5 (Interregionaal): Behoefte aan multidisciplinaire en bestuurlijke coördinatie bij een ramp of 

crisis van meer dan plaatselijke betekenis in meerdere regio’s of ernstige vrees voor het ontstaan 
daarvan (…). 

- GRIP Rijk: Behoefte aan sturing door het Rijk in situaties waarbij de nationale veiligheid in het geding 
is of kan zijn. 

 
De Rijkscrisisorganisatie kan, naast door de procedure van opschaling, ook middels wettelijke bepalingen 
direct belast zijn met de centrale crisiscoördinatie. Dit is onder meer het geval bij dreiging van 
overstromingen, terrorisme, dier- en infectieziekten, kernongevallen en uitval van nutsvoorzieningen 
(Tweede Kamer 2006). 
 
3.4 Crisisbeheersing op Rijksniveau  
 
Op Rijksniveau is in eerste instantie het ministerie van het beleidsterrein waarbinnen een crisis plaatsvindt 
zelf verantwoordelijk voor de maatregelen die genomen moeten worden. Dit geldt ook voor de 
voorbereiding op potentiële crises en de nazorg. Coördinatie van crisisbeheersingsactiviteiten vindt plaats 
vanuit het Departementaal Coördinatiecentrum (DCC). De procedures, coördinatie en structuren ten 
aanzien van crisisbesluitvorming op Rijksniveau zijn vastgelegd in het Nationaal Handboek 
Crisisbesluitvorming. De bestuurlijke coördinatie kan op Rijksniveau afhankelijk van de impact van een crisis 
op verschillende niveaus plaatsvinden. In volgorde van mate van opschaling zijn dit de volgende 
interdepartementale teams:  
 
- het Adviesteam (AT); 
- de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb); 
- de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb). 

 
Voor ieder team is vastgesteld welke leden standaard zitting hebben. Per crisis kan dit vervolgens, 
afhankelijk van de aard van de crisis, worden aangevuld. Op het moment dat mogelijk meerdere 
ministeries betrokken zijn, kan besloten worden het AT bijeen te roepen, welke adviseert over mogelijke 
problemen en maatregelen. Wanneer een situatie ontstaat waarin meerdere sectoren tegelijkertijd worden 
bedreigd 15 , kan op hoog ambtelijk niveau (Directeur Generaal (DG), Inspecteur Generaal (IG) of 
Secretaris Generaal (SG)) een ICCb worden ingesteld. In het geval dat de (dreigende) crisis vraagt om 
coördinatie en besluitvorming op politiek-bestuurlijk niveau kan de Ministeriële Commissie 
Crisisbeheersing (MCCb) bijeen worden geroepen. Deze commissie, met als vaste leden de Minister-
President en de Minister van V&J, moet zorgen voor een samenhangend pakket crisismaatregelen op het 
hoogste niveau (NCTV 2013a; NCTV 2013c).  

Andere organisaties die zich in het centrum van de Rijkscrisisbeheersingsstructuur bevinden en 
ondersteuning bieden aan bovenstaande besluitvormingsorganisaties zijn: het Nationaal Crisiscentrum 
(NCC), het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC), het Nationaal Kernteam 
Crisiscommunicatie (NKC) en de Landelijke Operationele Staf (LOS). Voor een overzicht verwijzen wij 
naar  figuur 3.4.  

                                                 
13 De werkgroep gaat hier tevens in op maatschappelijke impact en media-aandacht als factoren die meegenomen dienen te 
worden bij het besluit tot op- en afschaling. 
14 Zie ook: IOOV 2011a; Muller 2011.  
15 Of in het geval dat de crisiscommunicatie het nationale niveau bereikt (NCTV 2013a). 
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Het NCC, dat permanent bezet is en is gehuisvest binnen het Ministerie van V&J, fungeert als 
interdepartementaal communicatiecentrum en knooppunt van de bestuurlijke informatievoorziening. Het 
is een ondersteunend en uitvoerend orgaan voor de ambtelijke en politiek-bestuurlijke interdepartementale 
crisisbesluitvorming. Daarnaast dient het als direct aanspreekpunt van het Rijk voor de lokale en regionale 
crisisorganisatie voor specifieke expertise en advies. Het LOCC in Driebergen vervult in opdracht van de 
NCTV de landelijke coördinatie van de operationele inzet van politie, brandweer, geneeskundige 
hulpverlening en defensie. Het centrum verleent interregionaal en internationaal operationele bijstand 
door de inbreng van mensen, middelen en expertise. De MCCb heeft de bevoegdheid om de Landelijke 
Operationele Staf (LOS) te activeren, die kan worden beschouwd als een opgeschaald Landelijk 
Operationeel Coördinatiecentrum. De NCTV vervult een belangrijke rol in het samenstellen van 
verschillende crisisorganisaties; zo is de voorzitter van het AT een directeur van de NCTV. De 
crisiscommunicatie is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de lokale of regionale 
crisisorganisatie, waarbij de burgemeester een belangrijke rol vervult. De lokale of regionale 
crisisorganisatie kan hierbij ondersteund worden door het NCC; bijvoorbeeld door het optuigen van de 
website crisis.nl. Wanneer een crisis op Rijksniveau wordt aangepakt of een lokale crisis nationale uitstraling 
krijgt, is het NKC het centrale informatiepunt op het gebied van pers- en publieksvoorlichting. Dit 
centrum monitort de publieksbeleving en bepaalt de voorlichtingsstrategie van de Rijksoverheid (NCTV 
2013a; NCTV 2013c; Geveke & Wismans 2009). 

 
 
         Figuur 3.4  

Crisisbeheersingsstelsel op Rijksniveau 
 

 
 
Bron: NCTV 2013a. 

 
 
Door de Rijkscrisisorganisatie wordt, naast de ‘objectieve’ consequenties, steeds meer rekening gehouden 
met de sociaal-maatschappelijke impact van een incident (Interview Appendix 6). Maar, wanneer een crisis 
nationale impact heeft, hoeft dit niet automatisch te betekenen dat de beheersing ervan ook automatisch op 
nationaal institutioneel niveau wordt aangepakt. Zo kan de aanpak van een crisis die landelijk een grote 
sociale impact heeft, toch op lokaal of provinciaal niveau worden gecoördineerd 16 . Andersom geldt 
hetzelfde; wanneer een crisis het institutionele Rijksniveau bereikt, betekent dit niet automatisch dat de 
maatschappelijke impact niet te overzien is17.  

                                                 
16 Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de Zedenzaak Den Bosch in 2009 en het Schietincident Alphen aan den Rijn in 
2011, waarbij respectievelijk de veiligheidsregio’s Hollands-Midden en Brabant-Noord de crisisorganisatie dirigeerden (Interview 
Appendix 6). 
17 Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de DigiNotar-crisis in 2011, wat met name grote stress veroorzaakte voor 
bestuurders (Interview Appendix 6). 
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In de voorgaande paragrafen is een beknopt beeld geschetst van de betrokkenheid van verschillende 
bestuurslagen en het proces van overdracht. In de praktijk is de scheidslijn wat betreft coördinatie en 
verdeling van verantwoordelijkheden tussen bestuurslagen niet zo duidelijk. Tussen het volledig overlaten 
aan het lokale en/of regionale bestuurlijke niveau en de volledige centrale coördinatie van operationele 
activiteiten door het Rijk bestaan veel tussenvormen. Het NCC18 geeft vaak een eerste aanzet tot een 
dergelijke ‘Rijksinmenging’. Het Nationaal Handboek Crisisbeheersing (NCTV 2013a) onderscheidt drie 
vormen van betrokkenheid van het Rijk: (1) ‘faciliteren’, (2) ‘richting geven’ en (3) ‘sturen’. Het Rijk 
faciliteert wanneer ondersteuning wordt gegeven aan ‘lagere’ autoriteiten. Daarbij kan gedacht worden aan 
het leveren van kennis en expertise, het verstrekken van advies, hulp bij het leggen van contacten of 
ondersteuning van de crisiscommunicatie. De gemeente, veiligheidsregio en/of functionele keten zijn niet 
verplicht om van deze ondersteuning gebruik te maken. Richting geven bestaat uit een dringend advies van 
het Rijk aan de subnationale crisisorganisatie om de crisiscoördinatie gezamenlijk plaats te laten vinden. 
Van dit advies mag een lagere organisatie niet afwijken zonder opgave van een geldige reden. Het Rijk 
stuurt wanneer het een ‘aanwijzing’ geeft op één of meerdere deelvlakken, die bindend is voor de 
betrokkens instanties en/of GRIP Rijk van kracht wordt. Hiervoor dient een wettelijke basis te zijn 
(NCTV 2013a). Brainich von Brainich Felth (2009: 649) maakt een ander onderscheid. Op basis van dat 
onderscheid kan gesteld worden dat het nationaal institutioneel niveau (1) wordt bereikt wanneer één of 
meerdere overheidsorganisaties op Rijksniveau worden geïnformeerd door een ‘lager gezag’; (2) bijstuurt 
wanneer er aanwijzingen worden gegeven en/of interventies worden gepleegd, maar de lokale 
crisisbeheersingsorganisatie autonoom blijft; en (3) de regierol overneemt wanneer het de bevoegdheden 
naar zich toe trekt en de eerstelijns organisatie verandert in een uitvoeringsorganisatie of op non-actief 
stelt. In de praktijk wordt de verhouding tussen verschillende bestuurslagen vaak als onduidelijk ervaren 
(Interview Appendix 6).  

 
3.5 Samenwerking met externe partijen 
 
De complexiteit van de ‘moderne’ crisis en de verwevenheid van publieke en private instellingen  zorgen 
voor een breed scala aan actoren dat bij crisisbeheersing betrokken is. Zowel op lokaal, regionaal als 
nationaal niveau wordt door de reguliere crisisbeheersingsorganisatie vaak intensief samengewerkt met 
diverse andere partijen. Dit worden ‘crisispartners’ genoemd. Meer ‘klassieke’ voorbeelden hiervan zijn 
(gespecialiseerde) overheidsdiensten als de waterschappen, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM), Rijkswaterstaat, het Openbaar Ministerie (OM) en het Regionaal Militair Commando 
(RMC). Naast met instanties uit de publieke sector wordt ook geregeld intensief samengewerkt met 
partijen uit de private of semi-private sector19 vanwege de  functies die zij uitvoeren en het bezit van 
benodigde deskundigheid en capaciteiten. Voorbeelden hiervan zijn ProRail, de NS, ziekenhuizen, 
nutsbedrijven, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) en het Rode Kruis. Met de 
crisispartners worden in de voorbereidende fase afspraken gemaakt over de samenwerking bij het 
uitbreken van een (bepaald soort) crisis en deze worden opgenomen in crisis- en rampenplannen. Ook 
adviseren zij de crisisorganisatie bij de planvorming (het opstellen van risicoprofielen en beleidsplannen), 
vindt periodiek overleg plaats en worden gezamenlijk oefeningen gehouden (Min. BZK 2010; 
Rijksoverheid 2012; Interview Appendix 6).  

Naast deze ‘structurele’ partners worden tijdens een specifieke crisis door de crisisorganisatie vaak ook  
private partijen ad hoc betrokken, om op deze manier kennis, expertise en/of capaciteit binnen te halen 
die nodig zijn bij de reactie op een specifieke crisis. De onvoorspelbaarheid van crises zorgt ervoor dat het 
lastig is om vooraf precieze invulling te geven aan de rol van (mogelijke) partners. De laatste jaren is de 
crisisorganisatie op zowel subnationaal als Rijksniveau in niet-crisistijd actief bezig met het maken van 
afspraken met externe partijen en het formaliseren van deze afspraken middels convenanten (Interview 
Appendix 6). In 2008 is begonnen met het in kaart brengen van de ‘ketens’ van bestuurlijke sleutelactoren 
per veiligheidssector in de vorm van bestuurlijke netwerkkaarten (Brainich 2012). Op deze manier wordt 
getracht het (complexe) netwerk van relevante partijen, de in te vullen functies/rollen, onderlinge 
afspraken en mogelijk te treffen maatregelen bij het uitbreken van een crisis inzichtelijk te maken. Een 
voorbeeld hiervan is de netwerkkaart van de veiligheidsketen betreffende de ‘Noordzee en zeescheepvaart’, 

                                                 
18 En het voormalige Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie (ERC) dat thans onderdeel is van het NCC.  
19 Hoewel soms gesuggereerd wordt dat crisispartners alleen publieke actoren zijn (zie bijvoorbeeld Infopunt Veiligheid 2012b: 5), 
blijken hier in de praktijk ook vaak private partijen toe te worden gerekend. 
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waarin havenmeesters, het kustwachtcentrum, offshore mijnbouw-exploitanten en de International Maritime 
Organisation (IMO) zijn  opgenomen (zie figuur 3.5). 
 
 

Figuur 3.5  
Bestuurlijke netwerkkaart van de veiligheidsketen ‘Noordzee en 
zeescheepvaart’ 

 

  
Bron: Brainich 2012. 

 
 
Als het de betrokkenheid van organisaties buiten de reguliere crisisorganisatie betreft, is sprake van een 
grijs gebied tussen wat ‘externe’ partners genoemd kunnen worden, ‘structurele samenwerkingspartners’ 
en ‘interne’ organisatie-onderdelen. Binnen de (reguliere) crisisorganisatie op de diverse bestuurlijke 
niveaus bestaat geen eenduidig beeld over de grens tussen partijen die als ‘intern’ of ‘extern’ moeten 
worden beschouwd (Interview Appendix 6). Door sommige bestuurders wordt alles buiten de eerstelijns 
crisisorganisatie als extern gezien; dus ook waterschappen, agentschappen en het Rode Kruis. Door 
anderen worden alle organisaties buiten de overheid als externen beschouwd (Interview Appendix 6). 
Daarnaast bepaalt ook de specifieke crisissituatie hoe tegen deze scheidslijn wordt aangekeken (Interview 
Appendix 6).  
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HOOFDSTUK 4 
SYNTHESE VAN EVALUATIERAPPORTEN 
 
 
 
 
 
Het tweede deel van het onderzoeksrapport beoogt een antwoord te geven op de derde en vierde 
deelvraag van het onderzoek. De derde deelvraag is beschrijvend van aard en luidt: “In hoeverre worden 
externe experts betrokken bij crisisbesluitvorming en -communicatie?” Om een goed antwoord te kunnen 
geven op deze vraag is een inventarisatie noodzakelijk van crises die zijn opgetreden. Vervolgens kan per 
crisis worden onderzocht in hoeverre en op welke wijze externe experts betrokken zijn geweest bij deze 
crisis.  

Vervolgens kunnen wij inventariseren wat voor crises zijn opgetreden (bijvoorbeeld van welke aard) en 
proberen patronen te ontdekken in de samenhang tussen kenmerken van de crisis en de (wijze van) 
betrokkenheid van externe experts. Dit geeft een gedeeltelijk antwoord op de vierde deelvraag, welke luidt: 
“Is er een patroon waar te nemen tussen de betrokkenheid van externe experts, kenmerken van de crisis 
en de kwaliteit van crisisbeheersing?” Om een verband te kunnen leggen tussen de betrokkenheid van 
externe experts en de kwaliteit van de crisisbeheersing moet dat laatste ook worden vastgesteld voor iedere 
crisis. 

Zoals in de inleiding al is uiteengezet staat of valt de wetenschappelijke onderbouwing (validiteit) van 
de uitspraken met de methodiek die wij toepassen. De methodiek heeft grofweg twee belangrijke 
uitgangspunten. Het eerste uitgangspunt is de (wijze van) selectie van crises in het onderzoek – dat wil 
zeggen: de vaststelling van de populatie van crises waarover wij een uitspraak doen. De belangrijke 
uitdaging voor het onderhavige onderzoek is dat geen gezaghebbend of volledig overzicht bestaat van 
crises die zich hebben voorgedaan in Nederland, laat staan in het buitenland. Het tweede uitgangspunt is 
het waarnemingskader dat wij hanteren om kenmerken van crises vast te stellen, de betrokkenheid van 
externe experts daarin, evenals de kwaliteit van de crisisbeheersing. De belangrijke uitdaging voor het 
onderhavige onderzoek is om beschikking te krijgen over voldoende informatie over de crises, die 
bovendien vergelijkbaar is tussen de geselecteerde crises. 

In dit hoofdstuk wordt daarom eerst, in paragraaf 4.1, uitgebreid ingegaan op de wijze waarop wij de 
uitdagingen hebben beantwoord wat betreft de selectie van crises in het onderzoek en het gehanteerde 
waarnemingskader – dat uitmondt in een codeerschema voor een aantal geselecteerde crises. Vervolgens 
wordt in paragraaf 4.2 een antwoord gegeven op de beschrijvende deelvraag in hoeverre en op welke wijze 
experts worden betrokken in crisisbesluitvorming en -communicatie. Tenslotte behandelt paragraaf 4.3 de 
(bivariate) samenhangen tussen crisiskenmerken, de betrokkenheid van experts en de kwaliteit van de 
crisisbeheersing.  
 
4.1 Opzet van de synthese  
 
Het leren van crises – en de rapportage daarvan in schriftelijke stukken – is een belangrijk uitgangspunt 
voor de researchsynthese waarvan in dit hoofdstuk verslag wordt gedaan. Crisisbeheersing stopt immers 
niet nadat een crisis in operationele zin is beëindigd. Naast het onderzoeken van de schuldvraag en het 
onderbouwen van (bestuurlijke) verantwoordelijkheid, streeft de overheid ernaar om (vergelijkbare) crises 
in de toekomst te voorkomen, of de gevolgen van toekomstige crises te beperken (Carley & Harrald 1997). 
 In de opzet van de researchsynthese proberen wij zo goed mogelijk de drie uitdagingen in het 
crisisonderzoek het hoofd te bieden die wij in hoofdstuk 1 hebben uiteengezet. De eerste uitdaging – de 
beperkte, context afhankelijke uitspraken die wij over crisissituaties kunnen doen – bieden wij het hoofd 
door twee analyses uit te voeren. De eerste analyse (waarover in dit hoofdstuk verslag wordt gedaan) is een 
brede scan van evaluatierapporten, die uitmondt in een algemeen beschrijvend overzicht van de 
betrokkenheid van experts in een groot aantal crisissituaties. De tweede analyse (waarvan in het volgende 
hoofdstuk verslag wordt gedaan) is een verdiepende studie van dezelfde crises, waarbij wij expliciet kijken 
naar de mechanismen die in specifieke situaties de betrokkenheid van externe experts bepalen, evenals het 
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effect van hun betrokkenheid op de kwaliteit van de crisisbeheersing. In combinatie kunnen we uit beide 
analyses niet alleen algemeen geldende uitspraken doen over de betrokkenheid van externe experts in 
crisissituaties, maar ook context afhankelijke uitspraken over de mechanismen die aan deze betrokkenheid 
ten grondslag liggen.  
 De tweede en derde uitdaging betreffen de selectie van de crisissituaties in onze analyse. Crisissituaties 
nemen wij immers pas waar, wanneer deze zijn uitgegroeid van incident tot crisis. Hierdoor ontstaat een 
kans dat crisisonderzoekers zich voornamelijk richten op disproportioneel grote crisissituaties. We 
veronderstellen dat externe experts bij crisissituaties van verschillende grootte betrokken zijn. Een focus 
op de grote crises kan ertoe leiden dat wij veel nuttige informatie missen. De derde uitdaging is dat wij bij 
een focus op (grote) crises – en niet of minder op incidenten – situaties missen die door mogelijk toedoen 
van een externe expert of door een andere oorzaak geen crisis zijn geworden. Deze ‘latente crises’ zijn een 
deelverzameling van alle incidenten die zich hebben voorgedaan, maar niet zijn uitgegroeid tot een crisis. 
Om het hoofd te bieden aan de tweede en derde uitdaging wordt cruciaal hoe de selectie en afbakening 
van de crises in het onderzoek is vormgegeven. Dit lichten wij hieronder toe, in het vervolg van paragraaf 
4.1.  
 
4.1.1 Afbakening ten opzichte van verschillende kennisbronnen  
De beschikbaarheid van onderzoeksrapporten vormt het eerste afbakeningscriterium voor de selectie van 
crises in het onderzoek. Wij maken in dit onderzoek primair gebruik van informatie uit de geschreven 
rapporten, eventueel aangevuld met specifieke, nadere informatie uit mondelinge en schriftelijke 
interviews. Hierbij maken wij, noodzakelijkerwijs, de keuze voor situaties (incidenten en crises) die een 
zodanige impact hebben gehad dat het crisisbeheersingsproces aanleiding heeft gegeven om een 
onderzoek in te stellen. Hiermee kunnen we niet voorkomen dat we selecteren op de zwaardere incidenten 
of crisissituaties, waardoor latente crises niet (of minder) aan bod komen. Dit is een onvermijdelijk gevolg 
van de keuze voor relatief toegankelijke gegevens.  
 Ten behoeve van het leren van incidenten en crises bestaan, grofweg, twee kennisbronnen. De eerste 
kennisbron wordt gevormd door onderzoeksrapporten (Van Duin 1992; Dekker & Hansén 2004). Dit 
kunnen wetenschappelijke onderzoeksrapporten zijn, maar ook commissierapporten, verslaglegging door 
onderzoeksjournalisten of ‘judicial reviews’. Naast onderzoeksrapporten vormt ook de verslaglegging van 
debatten in verschillende politieke arena’s een belangrijke kennisbron ten behoeve van de evaluatie van 
een crisis (Birkland 2006). Gegeven de mogelijke schuldvraag en de toerekening van (bestuurlijke) 
verantwoordelijkheid voor het verloop van een crisissituatie en de crisisbeheersing, is het niet 
verwonderlijk dat het leerproces soms sterk is gepolitiseerd. Die politisering krijgt extra ruimte door de 
complexiteit en het grensoverschrijdende karakter van de moderne crisis, waardoor het leerproces extra 
bemoeilijkt wordt. Gebeurtenissen en beleidsuitkomsten worden immers geïnterpreteerd vanuit 
verschillende referentiekaders en verschillende politiek-maatschappelijke belangen.  
 Politisering maakt het leren van een crisis tot een verre van technische aangelegenheid (Stone 2002). 
Het betrekken van externe experts hoeft daarbij niet altijd depolitiserend te werken. Ook inhoudelijke 
experts en technisch deskundigen nemen soms een eigen positie in, of representeren soms een specifiek 
politiek-maatschappelijk belang (Jasanoff 1990). Bij de evaluatie en de systematische synthese van 
onderzoeksrapporten over communicatie en besluitvorming bij crisissituaties dient daarom nadrukkelijk 
rekening te worden gehouden met mogelijke politiek-maatschappelijke belangen die meespelen. Een sterk 
voorbeeld is de aantoonbare invloed van TotalFinaElf op het evaluatierapport van het ‘onafhankelijke’ 
Franse onderzoeksinstituut CEDRE 20  over de ramp met de olietanker Erika. De invloed van het 
oliebedrijf deed grote afbreuk aan de legitimiteit van het ‘onafhankelijke’ onderzoeksrapport (Levy 1999).  
 Ondanks mogelijke vertekeningen en de invloed van belanghebbenden bieden evaluatierapporten bij 
uitstek nuttige informatie over het verloop en de uitkomsten van crisisbeheersing en -communicatie. 
Daarbij zijn afzonderlijke evaluatierapporten niet uitsluitend interessant voor een analyse op het niveau 
van de afzonderlijke crisis. Evaluatierapporten bieden, samengenomen, ook op aggregaat niveau nuttige 
inzichten (Mayne & Rist 2006). Kortom, door op een systematische manier evaluaties te analyseren – of 
beter gezegd: onderzoeksrapporten te evalueren – kan ook de kwaliteit van de evaluatie zelf worden 
meegenomen in een oordeel over de bevindingen (Leeuw & Cooksy 2005: 95).  
 
 

                                                 
20 Centre of Documentation, Research and Experimentation on Accidental Water Pollution. 
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4.1.2 Afbakening ten opzichte van rampen en incidenten 
Los van de keuze voor het bestuderen van onderzoeks- en evaluatierapporten kunnen wij altijd enige 
controle uitoefenen op de vraag wat een crisis tot een crisis maakt en hoe deze zich verhoudt tot een 
incident. Door crises te onderscheiden van incidenten, en crises van verschillende ernst en omvang op te 
nemen in het onderzoek, kunnen wij wel degelijk variëren op de mate van ernst van een crisis. Zo bieden 
wij het hoofd aan de tweede uitdaging in het crisisonderzoek en kunnen we ook uitspraken doen over 
crises die meer of minder ‘manifest’ zijn; de derde uitdaging voor crisisonderzoek.  

In hoofdstuk 2 is naar voren gekomen dat crises enerzijds te onderscheiden zijn van incidenten en 
anderzijds te onderscheiden zijn van rampen. Ten behoeve van het onderzoek hebben wij crises en 
rampen geselecteerd en incidenten uitgesloten van de analyse. Dit is het tweede selectiecriterium dat wij hebben 
toegepast.  

Helaas zijn de onderscheiden tussen de drie concepten niet altijd glashelder. Het eerste onderscheid is 
die tussen een crisis en een ramp. Waar in het dagelijks taalgebruik onder de termen ‘crisis’ en ‘ramp’ vaak 
hetzelfde wordt verstaan, hebben wij gezien dat dit onderscheid in de wetenschappelijke literatuur een 
onderwerp is van continu debat (Perry & Quarentelli 2005). Wij bouwen voort op de conclusies uit 
hoofdstuk 2 en maken het onderscheid tussen een crisis en een ramp door laatste te beschouwen als ‘a 
crisis with a bad ending’ (Boin & Rhinard 2008: 3). Rampen vormen daarom een deelverzameling van de 
selectie van crises: niet elke crisis is een ramp en in de selectie zullen, noodzakelijkerwijs maar niet 
uitsluitend, rampen opgenomen zijn. 

Het tweede onderscheid is tussen een crisis en een incident. In hoofdstuk 2 bespraken wij dat hier 
bepalend is of (a) een perceptie bestaat dat vitale belangen in het geding zijn en (b) tegelijkertijd het besef 
dat reguliere structuren, processen en routines niet toereikend zijn om het ‘incident’ te beheersen (Van 
Duin 2009). Crises zijn, met andere woorden ‘impactincidenten’, waarbij de impact zowel betrekking heeft 
op de effecten van het incident, alsook op de beheersing van het incident. De eerste stap in het onderzoek 
is dan ook geweest een lijst samen te stellen met incidenten.21 Bij de uiteindelijke selectie van crisissituaties 
zijn alleen die incidenten opgenomen met een (zeer) grote impact wat betreft effect en de wijze van 
beheersing van het incident.  

 
4.1.3 Afbakening in fase van de crisis 
Crises zijn kritieke situaties die, hoewel onverwacht, niet op zich staan. In de literatuur wordt daarom vaak 
een onderscheid gemaakt tussen de pre-crisisfase, de operationele crisisfase en post-crisisfase (Coombs 
2010: 17-20). Gebeurtenissen en bepalende factoren die in het stadium voor de operationele crisis 
plaatsvinden/aanwezig zijn, kunnen kritiek zijn voor het al dan niet uitbreken van een crisis en het verdere 
verloop van de crisis. Ook kunnen processen die juist plaatsvinden nadat de directe crisis is uitgedoofd, 
bepalen hoe de crisisbeëindiging verloopt, of de crisis opnieuw uitbreekt en of vergelijkbare gevallen in de 
toekomst voorkomen kunnen worden.  

Vanwege de complexiteit van factoren voorafgaande aan en volgend op het uitbreken van een crisis, 
wordt het proces van crisisbeheersing wel beschouwd als een cyclus met vier fasen (bijvoorbeeld 
gehanteerd door FEMA 2013). De vier fasen zijn: (1) de preventiefase, (2) de voorbereidingsfase, (3) de 
responsfase en (4) de herstelfase (zie Baird 2010; FEMA 2013; Alexander 2002). De responsfase is de fase 
waarin een kleine groep, onder grote druk en met onvoldoende aanwezige en betrouwbare informatie 
kritieke besluiten moet nemen (Rosenthal 2009: 20-23). Vanuit het oogpunt van crisisbeheersing kunnen 
we de responsfase ook wel de operationele fase noemen.  

Bij de selectie van crises en beschikbare onderzoeksrapporten richt het onderhavige onderzoek zich 
primair op de operationele, ook wel ‘hete’ fase van de crisis. Dit is het derde selectiecriterium van het 
onderhavige onderzoek. Externe experts kunnen natuurlijk ook in de pre-crisisfase een belangrijke rol 
spelen, bijvoorbeeld in het waarschuwen voor de crisis of het actief proberen te voorkomen van de crisis. 
Daarnaast kunnen externe experts een belangrijke rol spelen in de post-crisis fase, bijvoorbeeld door het 
verrichten van evaluatieonderzoek. Al richt het onderhavige onderzoek zich primair op de operationele 
fase van de crisis, ook zullen gebeurtenissen en de betrokkenheid van experts in de pre-crisisfase worden 
meegenomen omdat dergelijke gebeurtenissen medebepalend zijn voor het verloop van de operationele 
fase van de crisis. Experts die een belangrijke rol spelen in de post-crisisfase, maar al tijdens de crisisfase 
worden betrokken, worden ook in het onderzoek meegenomen. Voor het onderzoek zijn niet alleen 

                                                 
21 Deze stap was mede mogelijk dankzij de bereidwilligheid van een aantal veiligheidsregio’s om een lijst van incidenten vanaf 
GRIP-1 aan te leveren die wij konden vergelijken met de lijst van incidenten en crisis waarover een evaluatierapport is geschreven. 
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kortdurende ‘flitscrises’ geselecteerd. In geval van een ‘long-shadow crisis’ (o.a. Rosenthal e.a. 2001) of 
‘sluimerende crisis’ hebben wij meerdere uitbarstingen van de crisis onderzocht indien daar een 
evaluatierapport over is verschenen.  

 
4.1.4 Afbakening in de tijd 
Het vierde en laatste afbakeningscriterium betreft het tijdspad dat onderzocht zal worden: dit beslaat 2000 tot 
en met 2012. Drie overwegingen hebben de keuze voor het jaar 2000 als startpunt voor de analyse gevoed. 
De eerste overweging is het streven naar vergelijkbaarheid wat betreft de (huidige) structuur van 
crisisbeheersing. Rond het jaar 2000 steeg de aandacht voor de veiligheidsproblematiek in Nederland 
vanwege de  vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000  en de cafébrand in Volendam op 1 januari 2001 
(Saeijs 2009). De genoemde desastreuze rampen waren mede aanleiding voor institutionele veranderingen 
in de structuur van crisisbeheersing, zoals de oprichting van de onafhankelijke Onderzoekraad voor 
Veiligheid vanuit de voormalige Raad voor Transportveiligheid of de integrale coördinatie van 
crisisevaluatie. De tweede overweging is dat in de loop van de jaren na 2000 een trend is ontstaan in het 
gebruik van state-of–the-art communicatiemiddelen, zoals de sociale mediasites Twitter en Facebook die 
vooral de crisiscommunicatie (en soms de crisisbeheersing) fundamenteel hebben doen veranderen. De 
derde en laatste overweging is dat, in geval wij beroep moeten doen op aanvullende informatie van 
betrokkenen, de kans op retrospectieve vertekening bij geïnterviewden wel erg groot wordt als de 
crisissituatie langer dan dertien jaar geleden heeft plaatsgevonden. 
 
4.1.5 Samenstelling van de crisispopulatie 
De vier hierboven beschreven afbakeningscriteria zijn toegepast op de selectie van crises voor het 
onderhavige onderzoek. Een grote uitdaging vormde het feit dat, ondanks de lange en rijke geschiedenis 
van het veld van crisisonderzoek in Nederland, bij aanvang van het onderhavige onderzoek bleek dat geen 
uitputtende lijst van crises bestond: bij wetenschappers noch bij crisisbeheersingsorganisaties in Nederland 
(Interview Appendix 6). Met andere woorden: er bestaat geen gezaghebbend overzicht van de populatie 
van crises in Nederland.  

Om te voorzien in de leemte van het ontbreken van een gezaghebbende crisispopulatie, hebben de 
onderzoekers zelf een crisispopulatie samengesteld. Hierbij zijn wij uitgegaan van de (plausibele en in het 
werkveld getoetste) veronderstelling dat van iedere crisis een evaluatieonderzoek plaatsvindt – mede als 
het logisch gevolg van de grote maatschappelijke impact die elke crisis per definitie heeft (Interview 
Appendix 6). Wij zijn gestart met het raadplegen van de archieven van een grote verscheidenheid aan 
organisaties die betrokken zijn bij crisisonderzoek en crisisbeheersing. Op grond van dit archiefonderzoek 
is vervolgens in kaart gebracht welke evaluatiestudies in de jaren 2000 tot en met 2012 zijn uitgevoerd. De 
informatie uit de archieven is aangevuld met de sneeuwbalmethode, waardoor een vrijwel volledig 
overzicht tot stand is gekomen. Daarbij is gestart met het raadplegen van de volgende instanties:  

 
- Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB),  
- Veiligheidsberaad,  
- verschillende veiligheidsregio’s,  
- Nationaal Brandweer Documentatie Centrum (NBDC),  
- Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV),  
- Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J),  
- Crisis Onderzoeksteam (COT),  
- Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).  
 
Strafrechtelijke rapporten (vanuit het OM en de Arbeidsinspectie), evenals zelfevaluaties van de politie, 
brandweer of de GHOR zijn buiten beschouwing gelaten, omdat deze niet rapporteren over het 
crisisverloop, maar over de strafrechtelijke aspecten van de crisis.   

De aanpak heeft geresulteerd in een voorselectie van in totaal 170 rapporten over allerlei incidenten en 
crises uitgevoerd door 46 verschillende evaluatieorganisaties. Om uit deze lijst van incidenten de te 
onderzoeken crises te filteren, zijn die cases geselecteerd waarin minimaal één rapport het verloop van de 
gebeurtenissen tijdens de crisisfase bespreekt. Op de hieruit ontstane, aanvankelijke lijst van incidenten en 
crises is, na uitgebreide bestudering van de rapporten, een zeer beperkte correctie uitgevoerd. Acht als 
incident aangemerkte cases hebben wij, vanwege de grote maatschappelijke impact, als crisis 
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geherdefinieerd en ingesloten in de selectie 22 : (1) ‘Treinongeval Westerpark 2012’, (2) ‘Zedenzaak 
Amsterdam 2010’, (3) ‘Calamiteiten maagverkleiningsoperaties 2009’, (4) ‘Jack de Prikker 2008’, (5) ‘Hoge 
mortaliteit Radboud 2005’, (6) ‘Moord Theo van Gogh 2004’, (7) ‘Moord Pim Fortuyn 2002’, (8) ‘Incident 
Ooij 2008’. Andersom hebben wij de volgende zes als crisis aangemerkte cases geherdefinieerd als incident 
en daarom uitgesloten van de selectie: (1) ‘Paasvuur Espelo 2012’, (2) ‘Brand zorgcentrum De Geinsche 
Hof 2011’, (3) ‘Brand Euroborgstadion 2008’, (4) ‘Gaslek transportleiding Heinenoord 2007’, (5) ‘Brand 
afvalberg Helmond 2007’, (6) ‘Weerwaterongeval Almere 2002’.  

Uiteindelijk komt de definitieve selectie (de crisispopulatie) op een totaal van 60 cases, waarover 
uiteindelijk 114 rapporten beschikbaar zijn van 131 evaluatieorganisaties. Dat er meer evaluatieorganisaties 
betrokken zijn dan er rapporten zijn verschenen, komt omdat sommige evaluatieorganisaties gezamenlijk 
verantwoordelijk waren voor één rapport. Appendix 2 geeft een inhoudelijk overzicht en korte 
beschrijving van de onderzoekspopulatie van crises die wij ten behoeve van het onderhavige onderzoek 
hebben samengesteld. Later in dit hoofdstuk gaan wij dieper in op de kenmerken van de geselecteerde 
crises. Eerst geven wij, in tabel 4.1, een overzicht van de betrokkenheid van de evaluatieorganisaties die 
(alleen of gezamenlijk) een rapport hebben uitgebracht over een crisis in de onderzoekspopulatie. Uit de 
tabel blijkt dat deze organisaties een zeer diverse achtergrond hebben, met het COT, de OvV en de IOOV 
als de voornaamste evaluerende organisaties. Een compleet overzicht van de evaluerende organisaties 
wordt geboden in Appendix 3, waarin een overzicht wordt gepresenteerd van alle geanalyseerde 
onderzoeksrapporten. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast de evaluatieorganisatie die achter de rapporten schuilgaat, hebben wij de rapporten ook gecodeerd 
op het informatiegehalte. Hierbij hebben wij gekeken naar de hoeveelheid en nauwkeurigheid van de 
informatie die in het rapport staat. Wij hebben een onderscheid aangebracht tussen ‘veel’, ‘gedeeltelijke’ en 
‘geen’ informatie. Tabel 4.2 presenteert de frequentieverdeling van het informatiegehalte naar de 
geselecteerde 60 crises. Het blijkt dat voor driekwart van de geselecteerde crises veel informatie 
beschikbaar is in de evaluatierapporten. Voor acht procent is deze informatie slechts gedeeltelijk 
voorhanden en van 15 procent van de geselecteerde cases is in de onderzoeksrapporten slechts weinig 
informatie beschikbaar. OvV rapporten blijken, bijvoorbeeld, zelden of nooit de ‘hete’ crisisfase te 
bespreken, waar de rapporten van het COT dat meestal wel doen. De rapporten van de OvV zijn vaak 
gericht op juridische aspecten en plaatsen het incident in een bredere context (zoals duikongevallen, 
treinongevallen of vallende gevelplaten).23  
 
 

                                                 
22 Omdat het informatiegehalte van de evaluatierapporten van deze crises echter niet altijd voldoende was, kan het zo zijn dat 
voor sommige variabelen ze als missing value zijn gecodeerd.  
23De premisse in het onderhavige onderzoek is dat, indien een expert geen opvallende rol heeft gespeeld, deze niet in de 
evaluatierapporten genoemd wordt. De OvV-rapporten zijn ook om deze reden minder bruikbaar voor het onderhavige 
onderzoek. Het gaat in die rapporten meer om het trekken van lessen in een breder verband. De rapporten beschrijven niet 
zozeer wat precies is gebeurd en evalueren dan ook niet de afzonderlijke stappen tijdens de crisisfase. De rol van (externe) experts 
komt dan ook niet voor in deze rapporten – al zijn ze (mogelijk) wel betrokken geweest.  

Tabel 4.1  
Betrokkenheid van evaluatieorganisaties die alleen of 
gezamenlijk rapporteren over 60 crises in 114 rapporten 
 Aantal 

Rapporten 
Crisis Onderzoeksteam (COT) 17 
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) 14 
Ad hoc commissie  13 
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) 11 
Veiligheidsregio’s  5 
Gemeenten 7 
Overige inspecties  17 
Overig 47 
  
Totaal  131 
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Tabel 4.2 
Informatiegehalte van geselecteerde evaluatierapporten 

 Aantal Percentage 
Veel informatie 45 75 
Gedeeltelijke informatie  5 8 
Geen informatie 9 15 
   
Ontbrekende waarneming 1 2 
   
Totaal 60 100 

 
 
4.1.6 Opsporen van externe experts in de evaluatierapporten 
Nu wij hebben vastgesteld wat de populatie aan crises is die wij onderzoeken, kunnen wij afleiden welke 
externe experts daarin betrokken zijn geweest. Uit de evaluatierapporten over de geselecteerde 60 crises is 
relevante informatie gedestilleerd over de betrokkenheid van externe experts. Hierbij is de volgende 
onderzoeksstrategie toegepast. Voor ieder van de 114 evaluatierapporten zijn de inleiding, passages over 
de crisisfase, de conclusie en de aanbevelingen in detail gelezen en geanalyseerd. Vervolgens is, ter 
controle en aanvulling, in ieder evaluatierapport specifiek gezocht naar vaste zoektermen 24  die een 
indicator vormen voor de betrokkenheid van (externe) experts bij de crisisbeheersing en -communicatie. 
Bij iedere treffer van een zoekterm in het document is een analyse gemaakt van de context waarin de 
zoekterm optreedt en de betrokkenheid en kenmerken van de (externe) expert gecodeerd (zie verder 
hieronder, paragraaf 4.1.7).  
 Welke organisaties, instanties of personen beschouwen wij als expert? Bij deze keuze bouwen wij voort 
op de resultaten van de literatuurstudie die in hoofdstuk 2 is beschreven, naast interviews met 
sleutelinformanten (zie Appendix 6). Uit de literatuurstudie is naar voren gekomen dat een expert een 
persoon of organisatie is die beschikt over ‘expertise’: specifieke kennis, kunde of vaardigheid. Dit is een 
brede definitie en externe experts worden dan ook breed gedefinieerd. De expertise is, vanzelfsprekend, 
altijd gebonden aan de context waarbinnen de expertise wordt gevraagd of benut. Bijvoorbeeld, het 
leveren van een bepaalde capaciteit kan een persoon tot een expert maken. Het gaat, meer specifiek, om 
persoonsgebonden of organisatiegebonden kennis, kunde of een vaardigheid die niet vanzelfsprekend bij iedereen 
aanwezig is. Zo kan een blusboot of -wagen van een bepaald bedrijf worden beschouwd als (externe) 
expert, omdat de kapitein of bestuurder beschikt over de specifieke kennis, kunde en vaardigheden om 
een bepaald type brand te blussen – bijvoorbeeld met specifieke gevaarlijke stoffen.  
 Als persoonsgebonden of organisatiegebonden kennis, kunde of vaardigheden ontbreken, wordt de 
persoon of instantie uitgesloten als expert. Zo hebben wij, bijvoorbeeld, een sporthal die de deuren opent 
als opvangplaats voor slachtoffers niet gerekend tot expert – ook al levert deze sporthal een bepaalde 
capaciteit. De reden is dat het hier niet zozeer gaat om persoonsgebonden kennis of kunde, maar om de 
beschikbaarheid van een faciliteit. De sporthal levert een faciliteit die vervolgens door een (externe) expert 
wordt gebruikt, zoals het Rode Kruis, die daarbij organisatiegebonden taken uitvoert.  
 Dat de bovengenoemde inclusiecriteria op grenzen stuiten, blijkt bij de rol van de media als (externe) 
expert. Televisieprogramma’s, bijvoorbeeld, kunnen een platform vormen waarmee de 
crisisbeheersingsorganisatie haar boodschap/informatie één-op-één kan verspreiden. Rampenzenders 
worden daarom, als specifiek medium, wel in het onderzoek meegenomen als expert. Rampenzenders 
ondersteunen immers het adequaat functioneren van de crisisbeheersingsorganisatie. Een 
afbakeningsprobleem ontstaat wanneer het medium niet zozeer de functie van brenger van informatie 
vervult, maar een uitsluitend journalistieke rol inneemt. In dat geval is de zender in het onderhavige 
onderzoek niet als externe expert opgenomen.25  
 Bij de bovenstaande beschrijving van het zoeken naar de betrokkenheid van experts bij de 
crisisbeheersing en -communicatie hebben wij nog even ‘externe’ tussen haakjes geplaatst. Immers, niet 
alle betrokken experts zijn ook extern. Na het opsporen van de betrokkenheid van experts hebben wij een 
selectiecriterium toegepast ter onderscheid van interne experts en externe experts. Als ‘externe’ expert 

                                                 
24 De gebruikte zoektermen om de betrokkenheid van experts op te sporen, zijn onder andere: ‘expert’, ‘kennis’, ‘deskundig’, 
‘kunde’, ‘betrekken’, ‘vragen’, ‘contact’, ‘extern’, ‘informatie’, ‘bedrijf’, ‘wetenschap’, ‘hoogleraar’, ‘universiteit’. Indien een expert 
geïdentificeerd werd, dan werd ook nog op de naam van deze expert gezocht.  
25 In de begeleidingscommissie was dit onderwerp van (terechte) discussie omdat externe experts vaak en vanzelfsprekend een 
zelfstandige rol vervullen vanuit een eigen verantwoordelijkheid. 
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beschouwen wij alle instanties en personen buiten de vaste publieke crisisbeheersingsorganisatie 
(Interview Appendix 6). Omdat de reikwijdte van crisisbeheersingsorganisatie verschilt per niveau, zal ook 
de definitie van ‘externe’ expert variëren per niveau. Zo blijkt uit interviews met sleutelinformanten dat 
wat op lokaal niveau als ‘extern’ wordt gedefinieerd, op Rijksniveau niet altijd zo wordt gepercipieerd. Een 
voorbeeld is het RIVM, dat strikt genomen een rijksinstituut is, maar door veel betrokkenen toch als 
extern wordt gepercipieerd. De indeling is per niveau als volgt:  
 
- Op Rijksniveau vallen onder de crisisbeheersingsorganisatie alle organisaties die zijn beschreven in het 

Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming (NCTV 2013a). Het betreft het NCC, LOCC, AT, LOS, NKC, 
ICCb en MCCb en de kerndelen van de verantwoordelijke ministeries. Hier hebben wij baten-lasten 
diensten en agentschappen (zoals het RIVM, KNMI, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)) expliciet van uitgezonderd en wel gedefinieerd als 
externe expert.  

- Op regionaal niveau worden de veiligheidsregio’s en provincies als intern beschouwd.  
- Op lokaal niveau vallen onder crisisbeheersingsorganisatie de gemeente, de hulpverleningsorganisaties 

(politie, brandweer, GHOR) en de opschalingsorganisatie (CoPI, ROT, RBT en GBT). Ook deze 
instanties zijn uitgezonderd van de definitie van externe expert. 

 
 
4.1.7 Codering van de variabelen 
Om de synthese van de evaluatierapporten te structureren en systematische vergelijking mogelijk te maken, 
is een vast codeerschema gehanteerd per evaluatierapport. In dit codeerschema zijn de belangrijkste 
variabelen opgenomen die wij uit de literatuurstudie hebben gedestilleerd. Het gehanteerde codeerschema 
is weergegeven in Appendix 5 (het waarnemingskader van de studie). Het codeerschema is in eerste 
instantie afgeleid uit de literatuur en de inzichten die tijdens interviews naar voren kwamen. Gaandeweg 
het lezen van de evaluatierapporten is het waarnemingskader aangepast aan de inzichten die de rapporten 
voortbrachten en het informatiegehalte van de rapporten. Op deze manier heeft het coderingsschema 
kruislingse theoretische en empirische voeding gekregen.  

Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de informatie over de kwaliteit van de crisisbeheersing 
verkregen is vanuit verschillende en (logischerwijs) ongelijksoortige rapporten over crisisevaluaties. De 
rapporten zijn opgesteld door verschillende private en publieke onderzoeksinstellingen of commissies die 
meer of minder gepolitiseerd zijn. De ankerpunten (referentiepunten) voor wat een hoge en wat een lage 
kwaliteit representeert, zoals gerapporteerd, varieert daarom per crisisevaluatie. Om deze problemen 
enigszins te ondervangen, hebben de onderzoekers een eenvoudige ordinale schaal gehanteerd, die varieert 
van ‘heel negatief’, ‘overwegend negatief’, ‘neutraal’, ‘overwegend positief’ en ‘heel positief’. De score van 
een crisis op deze schaal kan, wij willen het nogmaals benadrukken, evenzeer verklaard worden uit 
kenmerken van de crisis, kenmerken van de betrokkenheid van de experts, maar ook uit kenmerken van 
de evaluerende organisaties en van ons onderzoekers zelf. 

Bij dummy variabelen is de informatie verwerkt door het toekennen van de waarden ‘0’ (indien niet 
aanwezig), ‘1’ (indien aanwezig) en ‘9’ (bij ontbrekende waarneming). Nominale variabelen en variabelen 
op intervalniveau hebben oplopende waarden toegekend gekregen bij de categorisering. Sommige 
variabelen zijn later geconstrueerd, zoals de variabele op intervalniveau ‘aantal betrokken externe experts’. 
Bij het analyseren van de gegevens zijn de programma’s Excel en het statistische programma Stata 
gebruikt.  

Twee onderzoekers hebben onafhankelijk van elkaar de evaluatierapporten gecodeerd. Deze codering 
resulteert in een score voor iedere antwoordcategorie van een variabele (waarbij meestal één 
antwoordcategorie de waarde ‘1’ krijgt en de overige ‘0’, behalve wanneer meerdere antwoordcategorieën 
mogelijk zijn). De crisisvariabelen zijn per crisis gedefinieerd (n = 60 coderingen per combinatie van 
antwoordcategorie – variabele). De expertvariabelen zijn per crisis x expert gedefinieerd (n = maximaal 
430 coderingen per combinatie van antwoordcategorie – variabele). Vergelijking van de onafhankelijk 
verkregen coderingen resulteert in een ‘intercoder reliability before discussion’ van 85 procent. Na bespreking 
resulteert dit in een ‘intercoder reliability after discussion’ van 95 procent, waarna voor de overige 5 procent een 
beredeneerde eindkeuze is gemaakt. In het vervolg van deze paragraaf zal de constructie van variabelen 
verder worden toegelicht. 
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Variabelen betreffende algemene informatie over de crisis. De eerste verzameling variabelen bestrijken algemene 
informatie over de crisis (variabelen A t/m G in Appendix 5). Bij de codering is opgenomen de Datum en 
Naam van het incident dat tot de crisis heeft geleid, omdat het ‘hoogtepunt’ van de crisis moeilijk is te 
bepalen. De variabele Rapport staat voor de mate waarin het rapport ingaat op de gebeurtenissen die 
plaatsvonden in de crisisfase26. De omvang van het rapport is niet meegenomen als variabele in het 
schema omdat dit weinig bepalend bleek te zijn voor het informatiegehalte van het evaluatierapport.  
 
Variabelen betreffende crisiskenmerken. De tweede verzameling van variabelen betreft de crisiskenmerken. Wij 
hebben de categorisering van de variabele Soort crisis ontleend aan verschillende, bestaande typologieën 
(zie Geveke e.a. 2008; Rosenthal 2009; Van Duin 1992). Bij de variabele die een indicator geeft van het 
vitale belang dat op het spel staat, Vitaal belang, hebben wij de vijf categorieën gehanteerd zoals deze 
worden onderscheiden in het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming (NCTV 2013a). Voor de variabele 
Mate van bestuurlijke opschaling hebben wij de Gecoördineerde Regionale Incidenten 
bestrijdingsprocedure (GRIP) gebruikt, waarbij het ontbreken van opschaling is gecodeerd als waarde 
‘GRIP 0’. Van de variabele Betrokken crisisorganisaties op Rijksniveau is de naam per betrokken 
organisatie uitgeschreven. De variabele Manier waarop het Rijksniveau betrokken is hebben wij 
ingedeeld in vijf categorieën (gebaseerd op Brainich von Brainich Felth 2009: 649). Voor de variabele 
Karakter van de crisis is een grove indeling gemaakt, gebaseerd op Rosenthal e.a. (2001: 31-34) en 
Klarenbeek (2012). De variabele algemene Kwaliteit van de crisisbeheersing is door de onderzoekers 
bepaald door de integratie en vergelijking van: (a) een scan van het gehele rapport en (b) het 
gedetailleerder lezen van de samenvatting, conclusie en gemaakte aanbevelingen met het oog op de 
kwaliteit.  
 
Variabelen betreffende externe experts. De derde groep variabelen spitsen zich toe op de betrokkenheid van de 
externe experts. Allereerst maakt de variabele Entiteit een onderscheid tussen een organisatie die 
genoemd wordt als externe expert en een specifieke persoon die als externe expert wordt aangeduid. Een 
expert valt enkel dan in laatstgenoemde categorie, als deze een duidelijk eigen, persoonlijk gezicht heeft 
tijdens de crisisgebeurtenissen. De variabele die opneemt wat de doorslaggevende Reden voor 
betrokkenheid is van een externe expert wordt uitgesplitst in vier categorieën. Waar een organisatie in de 
eerste categorie door de bedreiging van het materiaal tot expert uitgroeit (bijvoorbeeld Dow Chemical in 
de crisis rond de Natriumbrand Farmsum in 2011), is de betrokkenheid in de tweede categorie 
gedefinieerd vanuit de bedreiging van de taakuitvoering van de externe expert (bijvoorbeeld Waterschap 
Hunze en Aa’s in de hoogwatercrisis te Groningen in 2012). Als de nabijheid van de externe expert, of de 
specifieke kennis van de externe expert, de voornaamste redenen van betrokkenheid waren, vallen deze in 
de derde respectievelijk de laatste categorie van betrokkenheid.  

De variabele Locatie van de expert in het publiek-private spectrum is verdeeld in vijf categorieën. De 
eerste categorie betreft volledig publieke organisaties als expert (bijvoorbeeld RIVM of een gemeente) en 
de derde categorie de bedrijven die in sterke mate gestuurd worden door de overheid (bijvoorbeeld 
ProRail en NS). De tweede categorie betreft het maatschappelijk middenveld. Hiertoe worden stichtingen 
en verenigingen gerekend, zoals het Rode Kruis en stichtingen voor maatschappelijk werk. De vierde 
categorie is het bedrijfsleven (zoals bedrijven voor asbestsanering) en de laatste categorie de wetenschap 
(universiteiten en universitaire onderzoeksinstellingen). Onder de variabele Ingeschakeld door wordt 
vastgesteld door welke actor de expert is betrokken. Dit kan de crisisorganisatie zijn, een andere expert of 
op eigen initiatief. Een expert valt ook in deze laatste categorie als de actor in het rapport plotseling, 
zonder verdere vermelding, ten tonele is verschenen en actief is. Bij het Moment van inschakeling is 
aangenomen dat een actor zich vooraf in het netwerk bevindt als al voor het uitbreken van de crisis reeds 
convenanten zijn afgesloten, afspraken zijn gemaakt of contacten zijn gelegd tussen de publieke 
crisisorganisatie en de desbetreffende expert. Indien dit niet door het rapport wordt aangegeven, is het 
contact gecodeerd als zijnde ‘tijdens de crisis ontstaan’. De termijn van de samenwerking tussen de 
crisisorganisatie en expert wordt beschouwd als incidenteel als dit op 1 of meerdere specifieke momenten 
plaatsvindt en structureel als dit gedurende de volledige crisisfase het geval is. De variabele Algemene rol 
maakt een onderscheid tussen een expert die operationele taken verricht (het uitvoeren van complexe 
taken) en een expert die betrokken is bij de besluitvorming. Indien de externe expert operationele 
handelingen uitvoert om tot een advies te komen, is deze eveneens in de laatste categorie gecodeerd (een 

                                                 
26 Indien het informatiegehalte ontoereikend was, zijn sommige variabelen niet ingevuld maar gecodeerd als missing value.  
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voorbeeld is het RIVM dat monsters onderzoekt in een laboratorium ten einde te adviseren). De eerste 
drie categorieën die vallen onder de variabele Gerichtheid van activiteiten kunnen gezien worden als het 
verder specificeren van de categorie ‘input voor besluitvorming’ (van de variabele ‘Algemene rol’). Binnen 
de categorieën van deze variabele kunnen meerdere aspecten tegelijkertijd aanwezig zijn. Zo kan een 
expert zich tijdens een crisis zowel met advisering als communicatie bezighouden. Een expert wordt 
gezien als Aanwezig in het crisisteam als deze actief heeft deelgenomen aan een bestuurlijk overleg van 
de crisisorganisatie. Als een expert zelf bepalende besluiten heeft genomen, wordt dit gecodeerd onder 
de laatste variabele.  
 
4.2 Crises in Nederland 2000 tot en met 2012 
 
Op basis van de gevolgde onderzoeksprocedure hebben wij, een aantal selectiecriteria volgend, een dataset 
gecreëerd van crises in Nederland in de periode van 2000 tot en met 2012. Naar ons weten is dit de eerste, 
omvattende dataset van crises in Nederland. 27  In deze paragraaf beschrijven wij de belangrijkste 
kenmerken van deze crises. Deze beschrijving vormt de context voor de nadere analyse van de 
betrokkenheid van externe experts in de opgetreden crises van de afgelopen dertien jaar. 

 
 

Tabel 4.3  
Overzicht van typen opgetreden crises 
 Aantal Percentage 
Natuurramp 4 7 
Verkeer en vervoer 7 12 
Infrastructuur 16 27 
Nutsvoorzieningen 4 7 
Volksgezondheid 12 20 
Veterinair 3 5 
Technologisch 1 2 
Openbare orde 10 17 
Terrorisme 3 5 
   
Totaal 60 100 

 
 
In de periode van 2000 tot en met 2012 hebben zich 60 crises voorgedaan. Tabel 4.3 presenteert welke 
typen van crisis dit zijn geweest. Hierbij gaat het om het inhoudelijke (beleids)terrein waarop crisis is 
opgetreden en dus de aard van de crisis. Tabel 4.3 laat zien dat de meest voorkomende crisis op het terrein 
van infrastructuur plaatsvindt (27 procent van de crises). Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de 
verzakking van winkelcentrum ’t Loon op 10 september 2012, de natriumbrand bij Farmsum op 7 
november 2011, het instorten van het dak van de Grolsch Veste op 7 juli 2011, de brand in de TU Delft 
op 13 mei 2008, het instorten van een steiger in de Amercentrale op 28 september 2003, de Schipholbrand 
op 27 oktober 2005 en de explosie in de vuurwerkopslagplaats van SE/Fireworks te Enschede op 13 mei 
2000. Ook volksgezondheidscrises komen relatief vaak voor. Hierbij kan worden gedacht aan de 
asbestvondst in Kanaleneiland op 22 juli 2012, de uitbraak van Klebsiella in het Maasstad Ziekenhuis op 
31 mei 2011, de zedenzaken in Amsterdam (op 7 december 2010) en Den Bosch (op 8 juni 2009), de 
uitbraak van de Mexicaanse griep op 24 april 2009 en de crisis bij een dierenwinkel in Hoogeveen op 5 
november 2007. In de populatie van crises heeft zich in de afgelopen twaalf jaar slechts één 
technologische crisis voorgedaan. Dit betreft de crisis rond DigiNotar in 2011.  

Tabel 4.4 laat zien welke vitale belangen de afgelopen jaren door crises zijn getroffen. Wat opvalt, is dat 
vooral de fysieke veiligheid geraakt wordt. Bij 73 procent van de crises is er sprake van een  grote impact 
op een vitaal, fysiek belang. De scheve verhouding in tabel 4.4 is het gevolg van onze keuze om het belang 
op te nemen dat het meest wordt geraakt. De vijf categorieën blijken elkaar namelijk niet uit te sluiten, 
terwijl vrijwel elke gebeurtenis zeer belangrijke fysieke gevolgen heeft. Een dijkdoorbraak, bijvoorbeeld, 
kan een heel sterke fysieke bedreiging vormen voor de mensen die in het gebied erachter wonen en 

                                                 
27  Dit werd bevestigd tijdens een aantal interviews en bij contacten met medewerkers van een aantal veiligheidsregio’s, 
evaluatieorganisaties en ministeries.  
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tegelijkertijd een economische impact hebben als in het gebied bedrijven zijn gevestigd. Wanneer ook nog 
een fabriek getroffen zou worden met gevaarlijke stoffen, kan dit een vitaal ecologisch belang raken. De 
sociaal-politieke stabiliteit staat in acht procent van de crises als meest vitale belang onder druk. Dit zijn 
onder andere de moskeebrand in Helden op 13 november 2004, de moord op Theo van Gogh op 2 
november 2004 en de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002.  
 
 

Tabel 4.4 
Overzicht van vitale belangen die door de crises 
zijn getroffen 

 Aantal Percentage 
Economische veiligheid 6 10 
Ecologische veiligheid 5 8 
Fysieke veiligheid 44 73 
Sociaal-politieke stabiliteit  5 8 
Territoriale veiligheid  0 0 
   
Totaal 60 100 

 
 
 
Een belangrijk kenmerk van een crisis betreft het karakter, of de duur van de crisis. Een overzicht hiervan 
wordt gegeven door tabel 4.5. Iets meer dan de helft van de crises heeft een gemiddelde duur. Bij 28 
procent van de crises gaat het om een flitscrisis. Voorbeelden hiervan zijn het treinongeval bij het 
Westerpark op 21 april 2012, het instorten van het dak van de Grolsch Veste op 7 juli 2011, het 
schietincident in Alphen aan den Rijn op 9 april 2011, de aanslag op Koninginnedag in 2009 en het 
incident Ooij op 14 februari 2008. In 18 procent van de crises gaat het om een sluimerende crisis die een 
langdurig karakter heeft, vaak gepaard gaande met meerdere piekmomenten. Sluimerende crises betreffen 
vaak veterinaire of volksgezondheidcrises. Voorbeelden van sluimerende crises zijn de uitbraak van de 
Mexicaanse griep op 24 april 2009, de uitbraak van de Q-koorts op 13 juni 2007, de hoge mortaliteit in het 
Radboud ziekenhuis op 28 september 2005, uitbraak van de vogelpest op 28 februari 2003 en uitbraak van 
mond-en-klauwzeer op 21 maart 2001.  
 
 

Tabel 4.5 
Verdeling van het karakter van de crisis 
 Aantal Percentage 
Flitscrisis  17 28 
Gemiddeld 31 52 
Sluimerend  11 18 
   
Ontbrekend* 1 2 
   
Totaal 60 100 
* De crisis rond de moord op Theo van Gogh op 2 
november 2004 is niet meegenomen in de analyse, 
omdat het evaluatierapport geen informatie bood 
over deze variabele.  

 
 
In de huidige crisisbeheersingsstructuur worden incidenten opgeschaald via de zogenaamde GRIP-
procedure die uitgebreid uiteengezet is in hoofdstuk 3. Tabel 4.6 geeft het hoogst bereikte GRIP-niveau 
aan. Dit is alleen een grove indicator voor de ernst van de crisis. Soms wordt een ernstige crisis op een 
relatief lokaal niveau afgedaan, terwijl incidenten met minder impact al snel kunnen opschalen naar een 
hoog GRIP-niveau. Hierbij moet ook de kanttekening worden gemaakt dat aan het begin van de 
onderzochte periode, het jaar 2000, de GRIP-structuur nog niet algemeen toegepast werd. Hierdoor kan 
een aantal vroege crises, volgens de destijds geldende normen, zijn gecodeerd als GRIP 0, terwijl zij in 
latere jaren wellicht hoger zouden zijn opgeschaald. Een extreem voorbeeld is de explosie in de 
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vuurwerkopslagplaats van SE/Fireworks in Enschede op 13 mei 2000. Deze crisis is gecodeerd als GRIP 
0, terwijl naar de huidige opschalingsstructuur deze crisis vermoedelijk een hogere GRIP had bereikt. Dit 
verklaart het relatief grote aantal crises (35 procent) dat niet is opgeschaald naar een GRIP-niveau. Tabel 
4.6 laat verder zien dat veel crises zijn opgeschaald tot minimaal GRIP 3 niveau. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn de Project-X rellen op 21 september 2012, het schietincident in Alphen aan den Rijn op 9 
april 2011, de scheepsbrand in Velsen op 30 januari 2007, de stroomstoring in Haaksbergen op 25 
november 2005, de dijkverschuiving in Wilnis op 26 augustus 2003 en het ketelwagenincident dat 
plaatsvond op 20 augustus 2002.  

 
 

Tabel 4.6 
Opschaling van de crises: verdeling van het 
bereikte GRIP-niveau 

 Aantal Percentage 
GRIP 0 21 35 
GRIP 1 5 8 
GRIP 2 4 7 
GRIP 3 16 27 
GRIP 4 9 15 
Nationaal niveau 5 8 
   
Totaal 60 100 

 
 
Tabel 4.6 laat ook duidelijk zien dat negen crises niet verder zijn opgeschaald dan GRIP 1 of GRIP 2. 
Vanuit de feitelijke opschaling die plaatsvond in de GRIP-structuur zijn dit eigenlijk slechts ‘incidenten’ en 
geen crises. Voorbeelden van crises die niet verder zijn opgeschaald dan GRIP 1 zijn de brand in 
Rivierduinen op 12 maart 2011 en de strandrellen in Hoek van Holland op 22 augustus 2009. Voorbeelden 
van incidenten die opgeschaald zijn tot GRIP 2 niveau zijn de asbestvondst in Kanaleneiland op 22 juli 
2012, de brand in het Armando museum op 22 oktober 2007 en de witte stof Spijkenisse op 4 april 2007. 
In vijf crises is er niet opgeschaald volgens de GRIP-structuur, maar zijn deze gelijk het onderwerp 
geworden van nationale crisisbeheersing. Dit betreft de crisis rond DigiNotar op 2 september 2001, en de 
uitbraak van ziekten, zoals de Mexicaanse griep (op 24 april 2009), de Q-koorts (op 13 juni 2007), de 
vogelpest (op 28 februari 2003) en mond-en-klauwzeer (op 21 maart 2001).  
 De opschaling naar een bepaald GRIP-niveau staat los van de betrokkenheid van het Rijksniveau bij de 
crisisbeheersing en -communicatie. Bij incidenten die een lokaal of regionaal karakter hebben, met een 
bijbehorend GRIP 0 tot en met GRIP 4 niveau, kunnen altijd één of meerdere Rijksorganisaties betrokken 
raken. Met Rijksorganisaties wordt hier gedoeld op het NCC, LOCC en de verschillende ministeries – die 
afzonderlijk maar ook gelijktijdig betrokken kunnen raken. Een ministerie kan betrokken zijn als 
hoofdverantwoordelijke op een beleidsterrein, maar ook via deelname aan een stuurgroep. Benadrukt 
moet worden dat het hierbij niet gaat om betrokkenheid als expert. Bij de onderzochte 60 crises is het 
NCC – of het daarin opgegane ERC – in 19 crises betrokken geweest. Tijdens 13 crises heeft het LOCC 
een rol vervuld en bij 18 crises kwamen één of meerdere ministeries aan zet. Bij bijna de helft van de crises, 
dit betreft 26 cases, was geen enkele Rijksorganisatie betrokken.  
 Tabel 4.7 geeft een overzicht van de verschillende vormen van betrokkenheid van Rijksorganisaties. 
Wat opvalt, is dat in 40 procent van de onderzochte crises helemaal geen Rijksorganisaties betrokken zijn. 
Maar, als Rijksorganisaties een rol krijgen, dan is deze betrokkenheid meestal gelijk actief van aard, zoals 
door middel van bijvoorbeeld advisering. Slechts in acht procent blijft de betrokkenheid van het Rijk 
beperkt tot het ‘geïnformeerd worden’. Dit is bijvoorbeeld het geval geweest tijdens de storing in het 
KPN-netwerk in Waalhaven op 27 juli 2011 en de natuurbrand op de Strabrechtse heide op 2 juli 2010.  
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Tabel 4.7 
Betrokkenheid van organisaties op Rijksniveau bij de 
opgetreden crises 

 Aantal Percentage 
Rijk is niet betrokken 24 40 
Rijk is geïnformeerd 5 8 
Rijk heeft advies gegeven 13 22 
Inmenging door Rijk 3 5 
Overdracht naar Rijksniveau 5 8 
   
Ontbrekende waarneming 10 17 
   
Totaal 60 100 

 
 
4.3 De rol van externe experts in de crises 
 
Nu wij meer inzicht hebben verkregen in de algemene kenmerken van de crises die zich hebben 
voorgedaan in de periode 2000 tot en met 2012, kunnen wij verder inzoomen op de rol en betrokkenheid 
van externe experts bij deze crises. Uit de evaluatierapporten is een breed scala aan externe experts naar 
voren gekomen. Dit varieert van het Rode Kruis tot Rijkswaterstaat, van asbest saneringsbedrijven tot 
TNO, en van een springmeester tot stichtingen voor maatschappelijke hulpverlening.  

Wij hebben in de 114 rapporten die betrekking hebben op de 60 crises in totaal 436 keer een externe 
expert geïdentificeerd die betrokken is bij een crisis. Verschillende externe experts zijn betrokken bij meer 
dan één crisis. In totaal zijn 302 verschillende (of ‘unieke’) externe experts betrokken bij tenminste één 
crisis in de periode 2000 tot en met 2012. Een overzicht van de namen van deze externe experts en de 
crises waarbij zij zijn betrokken wordt gepresenteerd in Appendix 4. De frequentie van 436 keer 
betrokkenheid van een externe expert bij 60 crises betekent dat gemiddeld meer dan zeven externe experts 
betrokken zijn geweest per crisis. De frequentie van 436 keer betrokkenheid van een externe expert uit een 
populatie van 302 externe experts impliceert dat een externe expert in de afgelopen twaalf jaar gemiddeld 
bij 1,44 crises betrokken is geweest.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij verreweg de meeste externe experts gaat het om een organisatie die betrokken is. In minder dan 10 

procent van de crises is een specifieke persoon betrokken als externe expert. De externe experts kunnen qua 
herkomst ingedeeld worden in vijf categorieën: de publieke sector, het maatschappelijk middenveld, een 
bedrijf met sterke overheidscontrole, het bedrijfsleven en de wetenschap. Zoals tabel 4.8 laat zien, komen 
de meeste experts uit de publieke sector en het maatschappelijk middenveld; beide categorieën rond 30 
procent. Externe experts uit de publieke sector die zijn betrokken, zijn bijvoorbeeld de diverse 
waterschappen tijdens de crisis rond het hoogwater in Groningen op 2 januari 2012, het RIVM tijdens de 
uitbraak van de Mexicaanse griep op 24 april 2009 en het Explosieven Opruimingscommando Koninklijke 
Luchtmacht (EOCKL) tijdens de ontploffing van de bunker in Bilthoven op 7 juli 2008. Voorbeelden van 
experts uit het maatschappelijk middenveld zijn Stichting Doenja Dienstverlening bij de asbestvondst in de 
Utrechtse wijk Kanaleneiland op 22 juli 2012, het Instituut voor psychotrauma (IVP) bij het schietincident 
in Alphen aan den Rijn op 9 april 2011 en Juvans Maatschappelijk Werk bij de zedenzaak in Den Bosch 
op 8 juni 2009. Ook experts uit het bedrijfsleven zijn ruim vertegenwoordigd; in meer dan een kwart van 

Tabel 4.8 
Locatie van de expert 
 Aantal Percentage 
Publieke sector  124 30 
Maatschappelijk middenveld 131 32 
Bedrijf sterke overheidscontrole 19 5 
Bedrijfsleven 107 26 
Wetenschap 31 8 
   
Totaal 412 100 
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alle betrokken externe experts. Voorbeelden hiervan zijn het sloopbedrijf Ardesch bij de brand in De 
Bonte Wever op 7 mei 2001, de bedrijfsbrandweer van Shell bij de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk op 
5 januari 2011, Eneco bij de Dijkverschuiving Wilnis op 26 augus 2003 en bij de stroomstoring in de 
Bommeler- en Tielerwaard op 12 december 2007, en Tridee bij de strandrellen in Hoek van Holland op 22 
augustus 2009. Opvallend is het lage aantal experts uit de wetenschap: slechts 31 wetenschappers zijn de 
afgelopen twaalf jaar betrokken op een totaal van 412 keer betrokkenheid van een externe expert bij een 
crisis waarvan de herkomst kan worden vastgesteld. Hierbij kan gedacht worden aan het Medisch Centrum 
van de Erasmus Universiteit Rotterdam tijdens de Mexicaanse griep op 24 april 2009, een hoogleraar 
Bouwkunde tijdens de verzakking van winkelcentrum ’t Loon op 02 december 2011 en de Faculteit 
Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht tijdens de Q-koorts op 13 juni 2007 en de vogelpest op 28 
februari 2003.  

Het ligt natuurlijk voor de hand dat bepaalde typen van externe experts betrokken zijn bij bepaalde 
typen van crises. Voor niet alle betrokken externe experts kon dit worden vastgesteld op basis van de 
evaluatierapporten. Tabel 4.9 presenteert de bivariate verdeling van de 412 betrokken externe experts bij 
de 60 crises waarvan de locatie kon worden vastgesteld en het type van ieder van die crises. Dit verschaft 
inzicht in de vraag of experts vanuit een bepaalde locatie vaker ingezet worden tijdens een bepaald soort 
crisis.  

Laten we eerst naar de marginaal (de laatste kolom) van tabel 4.9 kijken. Deze kolom verschaft inzicht 
in de frequentie van de betrokkenheid van externe experts bij verschillende typen van crisis. Wat opvalt in 
tabel 4.9 is dat externe experts het meest worden ingezet tijdens veterinaire crises. Een totaal van 100 
externe experts werden ingezet in de drie veterinaire crises die zich hebben voorgedaan in de periode 2000 
tot en met 2012. Dit is een gemiddelde van 33 externe experts per crisis! Deze inzet (en tevens de scheve 
verdeling) kan worden verklaard uit het karakter van veterinaire crises (ze beslaan allemaal een lange 
tijdsperiode) en uit de specifieke kennis die nodig is voor de beheersing van dit type crisis. In de crisis rond 
de uitbraak van de vogelpest op 28 februari 2003 waren onder andere de NVWA, het Centraal Instituut 
voor Dierziektecontrole (CIDC) te Lelystad, de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders 
(NBVH), de Erasmus Universiteit Rotterdam en het RIVM betrokken.  

Bij de crises die betrekking hadden op terrorisme zijn in totaal slechts vijf experts betrokken; allen 
geconcentreerd in de crisis rond de aanslag op Koninginnedag Apeldoorn (30 april 2009). Het betreft hier 
het EOCKL, Rijkswaterstaat, de Stichting Oranjefeesten Apeldoorn, de Stichting Koninklijk Apeldoorn 
en de Oranjevereniging.  
 
 
Tabel 4.9 
Locatie van de bij een crisis betrokken externe experts naar type van opgetreden crisis 
 Publieke 

sector 
Maatschap-

pelijk 
middenveld 

Bedrijf met 
overheids-
controle 

Bedrijfsleven Wetenschap Totaal 

Natuurramp 16 7 0 12 3 38 
Verkeer en vervoer 21 8 4 15 1 49 
Infrastructuur 20 24 2 25 3 74 
Nutsvoorzieningen 6 1 3 14 0 24 
Volksgezondheid 24 24 9 20 7 84 
Veterinair 20 51 0 14 15 100 
Technologisch 5 1 0 2 0 8 
Openbare orde 10 12 1 5 2 30 
Terrorisme 2 3 0 0 0 5 

       
Totaal  124 131 19 107 31 412 

 
 

In het rijtotaal komen, per kolom, de resultaten terug uit tabel 4.8. Laten we kijken naar de verdeling van 
externe experts afkomstig uit de private sector in vergelijking met de publieke sector. We zien dat externe 
experts afkomstig uit de private sector relatief oververtegenwoordigd zijn op de terreinen ‘infrastructuur’, 
en ‘nutsvoorzieningen’. Voor de overige terreinen zijn de meeste experts afkomstig uit de publieke sector. 
Experts uit het bedrijfsleven zijn vooral betrokken bij crisis die de infrastructuur raken en op het gebied 
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van volksgezondheid. Experts afkomstig uit de wetenschap zijn sterk ondervertegenwoordigd, behalve op 
het terrein van veterinaire crises.  

We hebben hierboven berekend dat gemiddeld bijna zeven externe experts zijn betrokken bij één van 
de 60 crises die zich de afgelopen dertien jaar hebben voorgedaan. De variatie is echter erg groot, zoals 
bleek uit de betrokkenheid van gemiddeld 33 experts per veterinaire crisis. Tabel 4.10 biedt meer inzicht in 
de variatie in het aantal betrokken externe experts bij een crisis. De verdeling is zeer scheef. In 42 procent 
van de crises worden vijf of minder externe experts betrokken. In 23 procent van de crises zijn meer dan 
tien experts betrokken.  
  
 

Tabel 4.10 
Aantal betrokken experts per crisis  
 Aantal Percentage 
≤5 25 42 
6-10 13 22 
11-15 7 12 
16-20 2 3 
21-25 1 2 
26-30 1 2 
31-35 1 2 
36-40 0 0 
41-45 1 2 
   
Ontbrekend 9 15 
   
Totaal 60 100 

 
 

Niet alleen varieert het aantal experts dat per crisis wordt betrokken, ook de termijn waarin tijdens een 
crisis met een externe expert wordt samengewerkt, verschilt. Tabel 4.11 biedt meer inzicht hierin. De helft 
van de bij een crisis betrokken externe experts wordt slechts incidenteel betrokken. Voorbeelden van 
incidentele betrokkenheid zijn het RIVM tijdens de asbestvondst in de Utrechtse wijk Kanaleneiland op 
22 juli 2012, de betrokkenheid van Defensie tijdens het hoogwater in Groningen op 2 januari 2012 en de 
betrokkenheid van de bedrijfsbrandweer van Shell tijdens de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk op 5 
januari 2011. Slechts 15 procent van de bij een crisis betrokken externe experts wordt op structurele basis 
betrokken bij crisisbeheersing en -communicatie. Voorbeelden van structurele samenwerking zijn de 
betrokkenheid van de Land- en Tuibouworganisatie (LTO) tijdens de Q-koorts epidemie op 13 juni 2007, 
het bedrijf Hein Heun BV tijdens de asbestbrand in Vroomshop op 13 januari 2008 en de betrokkenheid 
van het Rode Kruis bij de poldercrash van Turkish Airlines op 25 februari 2009. In de overige gevallen 
betreft het een betrokkenheid die ligt tussen incidenteel en structureel. 

 
 

Tabel 4.11 
Termijn van de samenwerking met externe expert 
 Aantal Percentage 
Incidenteel 207 49 
Langer 150 36 
Structureel 64 15 
   
Totaal 421 100 

 
 
Een belangrijke vraag die volgt op de (duur van) de betrokkenheid van experts is de wijze waarop de 
externe experts betrokken zijn geraakt bij de crisis. Dit wordt gepresenteerd in tabel 4.12. Eén van de vaak 
genoemde mogelijkheden is dat de externe expert deel uitmaakt van een netwerk rond crisisbeheersing en 
-communicatie en dat vooraf afspraken zijn gemaakt. Dit is, inderdaad, in ruim één derde van de 
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afgelopen dertien jaar bij crises betrokken externe experts het geval geweest.28 Maar meestal, bij ongeveer 
twee derde van de betrokken externe experts, ontstaat het contact tijdens de crisis zelf. De 
crisisbeheersingsorganisatie gaat dan bijvoorbeeld gericht op zoek naar bepaalde expertise of een expert 
biedt zichzelf aan.  
 
 

 Tabel 4.12 
Wijze van betrokkenheid (moment van inschakeling) van externe expert 
 Aantal Percentage 
Expert aanwezig in netwerk  146 35 
Betrokkenheid tijdens crisis ontstaan 269 65 
Ontbrekende waarneming 
 

3 1 

Totaal 412 100 
 

 
Gerelateerd aan de wijze van betrokkenheid is de vraag op welk (wiens) initiatief de externe expert is 
betrokken bij de crisisbesluitvorming en communicatie. Is de expert bewust betrokken door de 
crisisbeheersingsorganisatie zelf? Is de hulp ingeroepen via het netwerk van andere experts? Of heeft de 
expert zichzelf aangeboden? Tabel 4.13 biedt inzicht in het antwoord op deze vraag. De categorieën zijn 
niet wederzijds uitsluitbaar: een expert kan bijvoorbeeld zowel door een andere expert als door de 
crisisbeheersingsorganisatie gevraagd worden om een inbreng te leveren.  
 

 
Tabel 4.13 
Initiatief voor betrokkenheid van de externe expert 
 Aantal Percentage 
Gevraagd door crisisbeheersingsorganisatie 225 60 
Betrokken via andere expert 49 13 
Betrokkenheid op eigen initiatief 102 27 
   
Totaal 376 100 

 
 
Uit tabel 4.13 blijkt dat 60 procent van de initiatieven om een expert te betrekken plaatsvindt door de 
crisisbeheersingsorganisatie. Meer dan een kwart van de initiatieven betreft een externe expert die zichzelf 
en de eigen expertise heeft aangeboden. Dat kan gaan om het Rode Kruis dat zijn diensten aanbiedt bij de 
aanslag Koninginnedag Apeldoorn (30 april 2009), de gemeente Amsterdam die haar diensten aanbiedt ten 
tijde de verzakking van winkelcentrum ’t Loon (10 september 2012) of een toevallig aanwezige 
traumatoloog bij de poldercrash Turkish Airlines (25 februari 2009).  

Tot slot is het ook relevant te kijken naar de inhoudelijke reden van betrokkenheid van de externe 
expert. Hierover geeft tabel 4.14 meer informatie. De betrokkenheid van de externe expert kan tot stand 
komen omdat de betreffende organisatie (of die waarvan de expert deel uitmaakt) of zelfs de persoon van 
de externe expert in materiële zin direct wordt bedreigd door de crisisgebeurtenissen, omdat deze direct 
wordt bedreigd in de taakuitvoering, omdat de expert zich in de nabijheid van de crisislocatie bevindt, of 
omdat de externe expert beschikt over specifieke kennis, kunde en vaardigheden. Het blijkt dat het bij 
slechts acht procent van de bij een crisis betrokken externe experts een directe materiële dreiging betreft. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn voetbalclub Feyenoord bij de rellen in het Maasgebouw op 17 september 
2011), KPN bij de storing KPN-netwerk Waalhaven (27 juli 2011) en waterbedrijf PWN tijdens de uitval 
drinkwatervoorziening (17 september 2007). 

 
 

                                                 
28  Hierbij dient te worden opgemerkt dat het maken van afspraken of het aanwezig zijn in netwerken meer of minder 
institutioneel kan zijn verankerd. Zo is de inschakeling van het BOT-mi institutioneel vastgelegd in wetgeving, maar kan het bij 
netwerken ook gaan om crisispartners waarmee afspraken zijn gemaakt maar geen wettelijke verankering voor is. Ook moet 
opgemerkt worden dat wanneer in de evaluatierapporten niet specifiek wordt gesproken over een netwerk of afspraken, 
aangenomen is dat het contact tijdens de crisis is ontstaan. Dit kan leiden tot een vertekening in de resultaten.  
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Tabel 4.14 
Reden van betrokkenheid externe expert 
 Aantal Percentage 
Direct bedreigd in materiële zin 32 8 
Direct bedreigd taakuitvoering 153 36 
Nabijheid 30 7 
Specifieke kennis 207 49 
   
Totaal 422 100 

 
 
In 36 procent van de gevallen wordt de externe expert direct bedreigd in de taakuitvoering. Dit betekent 
dat de externe expert in de betreffende crisissituatie een verantwoordelijkheid heeft op dit gebied en uit 
hoofde van die verantwoordelijkheid wel in zekere mate betrokken zal (moeten) worden. Voorbeelden van 
externe experts die om deze reden zijn betrokken bij een crisis zijn: ProRail tijdens de Asbestbrand 
Vroomshop (13 januari 2008), de Voedsel- en Waren Autoriteit bij de vogelpest (28 februari 2003), de 
Inspectie VROM bij het ketelwagenincident (20 augustus 2002) en woningbouwcorporaties in Den Bosch 
tijdens de rellen in deze stad (16 december 2000).  

Tenslotte blijkt uit tabel 4.14 dat ongeveer de helft van de externe experts wordt betrokken bij een 
crisis omdat zij daadwerkelijke specifieke kennis in huis hebben die nodig/bruikbaar is voor het beheersen 
van (en/of communiceren over) de crisis. Voorbeelden zijn het bedrijf Obi4Wan tijdens de Project-X 
rellen (21 september 2012), een hoogleraar Bouwkunde bij de verzakking van winkelcentrum ’t Loon (10 
september 2012), TNO tijdens de asbestvondst in Kanaleneiland (22 juli 2012) en Stichting Arq bij het 
schietincident in Alphen aan den Rijn (9 april 2011).  
 
4.4 Relatie tussen rol externe experts en kwaliteit crisisbeheersing 

In de bovenstaande paragrafen hebben wij een presentatie gegeven van de wijze waarop externe experts 
de afgelopen dertien jaar betrokken zijn geweest bij crisissituaties. Ook hebben wij, zij het beperkt, enkele 
samenhangen tussen deze kenmerken gepresenteerd, zoals in tabel 4.9 tussen locatie van de experts (wat 
voor type organisatie) en type crisis. In deze paragraaf gaan wij meer specifiek in op een mogelijk verband 
tussen kenmerken van de experts die zijn betrokken bij de crisis en de kwaliteit van de crisisbeheersing.  
 
4.4.1 Vaststellen van de kwaliteit van crisisbeheersing 
De kwaliteit van de crisisbeheersing is vastgesteld op grond van uitspraken in de rapporten, waarbij een 
scan is gemaakt van het gehele rapport en sleutelpassages gedetailleerd zijn bestudeerd, waaronder de 
samenvatting, conclusie en gemaakte aanbevelingen met het oog op de kwaliteit. Bij de vaststelling van de 
kwaliteit van de crisisbeheersing en bij de vergelijking tussen kenmerken van de experts en de kwaliteit 
past een aantal belangrijke kanttekeningen. Een belangrijke kanttekening is dat de meting van de kwaliteit 
van de crisisbeheersing niet objectief heeft plaatsgevonden, maar (inter)subjectief tussen de onderzoekers 
op basis van verslaglegging in de evaluatierapporten. Eerder noemden wij het ongelijksoortige karakter 
van de evaluatierapporten, waarin soms verschillende ankerpunten worden gehanteerd voor de kwaliteit 
van crisisbeheersing. 

Naast kanttekeningen bij de meting van de kwaliteit van de crisisbeheersing willen wij ook nog enkele 
belangrijke opmerkingen plaatsen bij de vergelijking van kenmerken van de crisissituatie en de kwaliteit 
van de crisisbeheersing, zoals deze wordt gerapporteerd in de evaluatierapporten. De eerste opmerking 
betreft het verschil tussen multivariate en bivariate samenhangen. Het patroon dat wij rapporteren is 
bivariaat, dat wil zeggen: een vergelijking tussen twee variabelen. Een bivariate samenhang geeft weliswaar 
enige informatie, maar is niet volledig. Een patroon kan namelijk worden (weg)verklaard door de invloed 
van andere variabelen. Bijvoorbeeld (en dit is hypothetisch) kan de inschakeling van een bepaald type 
externe expert altijd optreden bij een specifiek type crisis – een type dat heel erg moeilijk te beheersen is 
en daardoor vaak slecht scoort op de kwaliteit van de crisisbeheersing. In dat geval bestaat er een bivariaat 
verband tussen inschakeling van een specifiek type externe expert en de kwaliteit van de crisisbeheersing, 
maar ligt het verband anders. Om dat verband inzichtelijk te maken, zouden we een multivariate 
vergelijking moeten doen, met meerdere variabelen.  

De tweede opmerking betreft de richting van de causaliteit van een verband dat achter de samenhang 
schuilgaat. Dit geldt zowel voor bivariate als voor multivariate vergelijkingen. Als we een samenhang 
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aantreffen, zegt dat niets over een mogelijk effect van de betrokkenheid van externe experts. Vaak is 
sprake van omgekeerde causaliteit – in ons voorbeeld een effect van kwaliteit van de crisisbeheersing op 
een kenmerk van de betrokkenheid van de externe expert. Crises die, wat betreft de beheersing ervan op 
institutioneel, management, of operationeel niveau uit de hand lopen, vergen wellicht de betrokkenheid 
van een specifiek type expert. In die situatie is het de kwaliteit van de crisis die leidt tot inschakeling van 
een specifiek type externe expert en niet de inschakeling van de betreffende expert die leidt tot een lage 
kwaliteit van de crisisbeheersing.  

Een laatste kanttekening betreft de specifieke structuur van de gegevens. Experts zijn genest in crises: 
er zijn meerdere experts met meerdere kenmerken betrokken bij een crisis. Toch hebben we alleen 
informatie over kwaliteit als één kenmerk van de crisis. We zouden daarom de gegevens over de experts 
moeten ‘platslaan’ (aggregeren) per crisis. Voor het aantal betrokken experts is dit eenvoudig te realiseren. 
Voor andere kenmerken is dat lastiger, omdat we zouden moeten middelen tussen de categorieën van 
ordinale (of zelfs nominale) variabelen. De resultaten zijn hierdoor heel moeilijk te interpreteren. Met deze 
kanttekeningen en opmerkingen in het achterhoofd zullen wij hieronder, met de nodige voorzichtigheid, 
het verband bespreken tussen aantal experts en kwaliteit van de crisisbeheersing.  

 
4.4.2 Kwaliteit van de crisisbeheersing: een overzicht 
Tabel 4.15 presenteert het overzicht van de waardering die in de evaluatierapporten is uitgesproken over 
de kwaliteit van de crisisbeheersing. De eenheid van onderzoek is hier de crisis en niet de betrokken 
expert waardoor wij in totaal 60 crises kunnen vergelijken. Bij slechts zes crises gaf het evaluatierapport 
een extreem (heel negatief of heel positief) oordeel. Heel negatief beoordeeld werd, bijvoorbeeld, de brand 
bij Chemie-Pack in Moerdijk (5 januari 2011), terwijl de noodlanding helikopter Noordzee (21 november 
2006) juist heel positief werd beoordeeld. Bij de meeste crises was het oordeel van het evaluatierapport 
echter gemengd, waarbij de balans vaak meer naar een positieve dan wel een negatieve kant uitsloeg – 
steeds rond de 25 procent. In 25 procent van de 60 onderzochte crises kan het oordeel bestempeld 
worden als neutraal. Enkele voorbeelden zijn de brand in de Kerkstraat Veendam (8 maart 2010), de 
poldercrash Turkish Airlines (25 februari 2009) en de brand in de TU Delft (13 mei 2008). In 13 procent 
van de 60 onderzochte crises konden wij geen informatie terugvinden over de kwaliteit van de 
crisisbeheersing. We kunnen concluderen dat bij rond de 30 procent van de crises een meer of minder 
positief oordeel wordt geuit over de crisisbeheersing en bij rond de 30 procent een overwegend of heel 
negatief oordeel. Bij de overige crisis wordt een neutraal oordeel geveld, of onthoudt het rapport zich van 
het uitspreken van een oordeel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.4.3 Aantal experts en kwaliteit van de crisisbeheersing 
Eén van de kenmerken van de betrokkenheid van externe experts in crisissituaties die sterk varieert tussen 
de crises is het aantal betrokken externe experts. Figuur 4.1 geeft de relatie weer tussen het aantal experts 
en de kwaliteit van de crisisbeheersing. Horizontaal staan de vijf categorieën voor de kwaliteit van de 
crisisbeheersing. Verticaal staat het aantal betrokken experts. We maken hier een vergelijking tussen de 52 
crisissituaties waarover wij beschikking hebben over informatie over de kwaliteit van de crisisbeheersing. 
Omdat de variabele ‘kwaliteit van de crisisbeheersing’ tussen vijf categorieën varieert (en niet op een 
intervalschaal varieert), hebben wij zogenaamde ‘boxplots’ gepresenteerd per categorie van kwaliteit van 

Tabel 4.15 
Kwaliteit van de crisisbeheersing: frequentieverdeling 
 Aantal Percentage 
Heel negatief 3 5 
Overwegend negatief  17 28 
Neutraal 15 25 
Overwegend positief 14 23 
Heel positief 3 5 
   
Ontbrekende waarneming 8 13 
   
Totaal 60 100 
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de crisisbeheersing. Het streepje in de boxplot geeft aan wat het mediane aantal betrokken externe experts 
is voor iedere categorie van kwaliteit van de crisisbeheersing. De boven- en ondergrens van de boxplot 
geven aan waar, statistisch gezien, naar verwachting 95 procent van de verdeling van het aantal betrokken 
experts is voor iedere categorie van de kwaliteit van crisisbeheersing. Puntjes geven aan wat de ‘outliers’ 
zijn: waarnemingen die met een statistisch wel zeer lage waarschijnlijkheid optreden. Bij een zeer beperkt 
aantal crises is het aantal betrokken externe experts groter dan 20. Deze crises zijn te afwijkend en daarom 
verwijderd uit de analyse. 
 
 

                           
 
 
Uit figuur 4.1 zouden wij kunnen afleiden dat er een U-vormige tendens bestaat tussen het aantal 
betrokken externe experts en de kwaliteit van de crisisbeheersing. Een groter aantal betrokken experts kan 
zowel samenhangen met hoge als met lage kwaliteit van de crisisbeheersing. Een significantietoets wijst 
echter uit dat geen sprake is van een significante samenhang tussen het aantal betrokken externe experts 
en de kwaliteit van de crisisbeheersingskwaliteit (p = 0.12).29  
 

4.4.4 Aantal experts uit bedrijfsleven en wetenschap en kwaliteit van de crisisbeheersing 
Voor de opdrachtgever van het onderzoek zijn twee specifieke typen van externe experts van belang, 
namelijk experts afkomstig uit het bedrijfsleven en de wetenschap. Om een eerste inzicht te geven in hun 
betrokkenheid presenteren wij in tabel 4.16 het aantal externe experts uit wetenschap en bedrijfsleven dat 
betrokken is geweest naar crisis die het Rijksniveau heeft bereikt. (Alhoewel wij beschikken over de 
informatie, zou een volledig overzicht te groot worden.) In totaal gaat het hier om 98 experts. De crises 
met het grootste aantal experts uit bedrijfsleven en wetenschap dat is ingezet tijdens de crisis, zijn het 
hoogwater Groningen (op 2 januari 2012) en de uitbraak van de vogelpest (op 28 februari 2003).  

 

 

 

 

 

                                                 
29 Als wij de kwaliteit van de crisisbeheersing zouden behandelen als een intervalvariabele (de afstanden tussen de vijf categorieën 
inhoudelijk zinvol interpreteren), bijvoorbeeld als een rapportcijfer, dan is de samenhang wel significant (p < .05). 

Figuur 4.1 
Box plot relatie aantal experts en crisisbeheersingskwaliteit 
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Tabel 4.16 
Aantal experts afkomstig uit bedrijfsleven en wetenschap naar 
crisis die het Rijksniveau heeft bereikt 
 Aantal 
Project X rellen  3 
Hoogwater Groningen 9 
DigiNotar 2 
Storing KPN-netwerk Waalhaven 2 
Brand Chemie-Pack Moerdijk 6 
Mexicaanse griep 5 
Poldercrash Turkish Airlines   1 
Brand scheepsloods De Punt 1 
Stroomstoring Bommeler- en Tielerwaard  8 
Crisis dierenwinkel 3 
Uitval drinkwatervoorziening 3 
Q-koorts 8 
Scheepsbrand Velsen 5 
Noodlanding helikopter Noordzee 3 
Stroomstoring Haaksbergen 1 
Stranding Fowairet Westerschelde 2 
Vogelpest 12 
Ketelwagenincident 5 
Brand De Bonte Wever 4 
Mond en klauwzeer 8 
Explosie vuurwerkopslagplaats 2 
  
Totaal  98 

 

 
Bij de samenhang die hierboven is gepresenteerd (in paragraaf 4.4.3) zijn alle externe experts meegenomen. 
Daarom hebben wij een selectie gemaakt van alleen die externe experts die afkomstig zijn uit wetenschap 
en bedrijfsleven. Figuur 4.2 geeft inzicht in deze samenhang, op vergelijkbare wijze als bij figuur 4.1. 
Figuur 4.2 laat zien dat er ook geen samenhang bestaat tussen het aantal betrokken externe experts uit 
bedrijfsleven en wetenschap en de kwaliteit van de crisisbeheersing.  
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Figuur 4.2 
Box plot relatie aantal experts uit bedrijfsleven en wetenschap  
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4.4.5 Verbanden tussen crisiskenmerken en tussen expertkenmerken 
De variabele ‘aantal betrokken experts’ is een gemakkelijk te analyseren variabele, omdat deze alleen 
varieert per crisis. We kunnen dan de 60 cases vergelijken in de dataset. De andere variabelen die 
betrekking hebben op expertkenmerken kunnen we alleen vergelijken met de kwaliteit van de 
crisisbeheersing wanneer we op één of andere manier die kenmerken aggregeren van betrokken experts 
naar crisiskenmerk. Zo is het mogelijk om het gemiddelde te berekenen van een expertvariabele, 
bijvoorbeeld het gemiddelde van de expert activiteit. Deze variabele kan de waarden aannemen van 
‘operationeel’ of ‘als input in de besluitvorming’. Het gemiddelde van deze variabele geeft aan welk 
percentage van de bij de crisis betrokken experts input in de besluitvorming heeft gegeven, ten opzichte 
van operationele activiteit. Dit verandert natuurlijk de inhoudelijke betekenis van de variabele – hetgeen 
ook logisch is omdat van een individueel expertkenmerk naar een crisiskenmerk wordt getransformeerd.30 
Voor variabelen die op ordinaal niveau variëren, dat wil zeggen een rangorde meten, wordt het al veel 
lastiger om deze te aggregeren naar een gemiddelde waarde. Namelijk, het gemiddelde geeft mogelijk een 
verkeerd beeld en neemt ook het beeld weg van de spreiding van de variabele tussen de crises.  

Wij hebben veel verschillende analyses uitgevoerd, maar weinig statistisch significante samenhangen 
gevonden die – althans in het kader van de probleemstelling van het onderhavige rapport – vruchtbaar 
verder geëxploreerd konden worden. Om dit te adstrueren, presenteren wij hieronder eerst de samenhang 
tussen de crisiskenmerken onderling. De samenhang hebben wij berekend met behulp van associatiematen 
voor de nominale variabele ‘type van vitaal belang’ (Cramér’s υ) tussen de overige, ordinale variabelen 
(Kendall’s τ). Een hogere waarde betekent een sterkere samenhang, waarbij voor Kendall’s τ een 
significantietoets mogelijk is en bij Cramér’s υ de vuistregel is dat een waarde tussen 0.30 en 0.50 een 
indicatie is voor een gematigde samenhang. 

 
 

Tabel 4.17 
Samenhang tussen crisiskenmerken (Kendall’s tau-b); n = maximaal 60 
 Kwaliteit  Vitaal   Gripniveau   Rijk 
2. Type van vitaal belang*   0.32          1.00 
3. Gripniveau bereikt   0.16          0.39        1.00 
4. Betrokkenheid Rijk  -0.01          0.45        0.57***    1.00 
5. (Langdurig) karakter crisis  -0.11          0.27        0.11        0.23o 
* Omdat type van vitaal belang op nominaal niveau is gedefinieerd, 
presenteren wij voor deze variabele Cramér’s υ;  *** p < .01;    o p < .10. 

 
 

Uit tabel 4.17 blijkt dat enkele voor de hand liggende samenhangen terug zijn te vinden in de 
onderzoeksgegevens. Zo bestaat vooral een relatie tussen het vitaal belang dat wordt geraakt en 
kenmerken van de crisis. De kwaliteit van de crisisbeheersing ligt relatief laag voor crises waarin een fysiek 
vitaal belang wordt geraakt. Het GRIP-niveau dat wordt bereikt, hangt ook samen met het bestaan van 
een vitaal fysiek belang, deze worden niet vaak opgeschaald en als deze worden opgeschaald betreft het 
GRIP 3 niveau. Ook de betrokkenheid van het Rijk hangt samen met het vitaal belang: het betreft hier 
eigenlijk de afwezigheid van betrokkenheid van het Rijk bij crises die vitale fysieke belangen raken. Tenslotte 
bestaat er een sterk significante, positieve samenhang tussen het GRIP-niveau dat wordt bereikt en de 
mate van betrokkenheid van het Rijk. Dat laatste is evident, omdat een crisis van een grotere schaal ook 
een grotere betrokkenheid van het Rijk vergt. 
 Tenslotte kunnen wij kijken naar verbanden tussen de kernmerken van experts: hangen de 
eigenschappen van experts met elkaar samen, wanneer je alle experts vergelijkt die betrokken zijn geweest 
bij een van de 60 crises van de afgelopen dertien jaar? Tabel 4.18 geeft hierover uitsluitsel. Het betreft 
variabelen op nominaal niveau, vandaar dat wij Cramér’s υ hebben berekend. Uit tabel 4.18 blijkt dat de 
samenhang tussen de meeste kenmerken van externe experts matig is (υ is tussen de 0.20 en 0.30). Deze 
samenhang kan veroorzaakt worden doordat de externe experts geclusterd zijn binnen de crises waarin zij 
betrokken zijn: crisiskenmerken bepalen dan mede welke experts betrokken zijn. Maar, er zijn enkele 
uitzonderingen. Zo is de activiteit van de expert (operationeel of als input voor besluitvorming) niet 

                                                 
30 In de methodologie staat de valkuil dat geaggregeerde gegevens worden geïnterpreteerd als individuele gegevens ook wel 
bekend als de ‘ecological fallacy’.  
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gerelateerd aan het initiatief 31  voor inschakeling van de expert (zoals door de crisisorganisatie of 
zelfbenoemd) en ook niet gerelateerd aan de rol die de expert speelt (binnen of los van de 
crisisbeheersingsorganisatie). Sterk is de samenhang tussen de termijn van betrokkenheid en de rol die de 
expert speelt: experts die binnen de crisisbeheersingsorganisatie opereren zijn op structurele wijze 
betrokken, terwijl experts die los van de crisisbeheersingsorganisaties worden betrokken vaak op 
incidentele basis opereren. 
 
 

Tabel 4.18 
Samenhang tussen expertkenmerken (Cramér’s υ); n = maximaal 412. 
 2 3 4 5 6 7 8 
1. Reden 0.29 0.27 0.36 0.29 0.22 0.24 0.25 
2. Locatie -- 0.28 0.20 0.24 0.30 0.26 0.18 
3. Initiatief  -- 0.12 0.20 0.09 0.23 0.23 
4. Moment   -- 0.22 0.23 0.21 0.26 
5. Termijn    -- 0.18 0.23 0.47 
6. Activiteit     -- 0.52 -0.08 
7. Gerichtheid      -- 0.14 
8. Rol       -- 

 
 
 
4.5 Conclusie 

Dit hoofdstuk rapporteert over een brede scan van de evaluatierapporten die zijn verschenen over alle 60 
incidenten van de afgelopen dertien jaar die als ‘crisis’ kunnen worden bestempeld. In deze dataset is 
primair opgenomen de mate van betrokkenheid van externe experts en de wijze waarop hun 
betrokkenheid is vormgegeven. Daarnaast is een grove maat voor de kwaliteit van de crisisbeheersing 
opgenomen. Hiermee is een unieke dataset gecreëerd van recente crises in Nederland die voorziet in een 
belangrijke leemte in het huidige onderzoek (dat zich, zoals wij signaleerden in de literatuurstudie, vooral 
richt op casestudie-onderzoek) en de crisispraktijk.  

Beschrijvende analyses van de 60 crises tonen de betrokkenheid aan van 438 organisaties of personen 
die kunnen worden gekwalificeerd als een ‘externe expert’. Hierbij moet worden aangemerkt dat een ruime 
definitie van ‘externe expert’ is gehanteerd. Gemiddeld zijn ruim zeven externe experts betrokken per 
crisis, maar de variatie is erg groot, vaak afhankelijk van de omvang van de crisis. Bij de meeste crises zijn 
weinig experts betrokken (minder dan vijf) en bij een beperkt aantal crises heel veel externe experts. 
Experts zijn gemiddeld bij anderhalve crisis betrokken. De betrokkenheid is bij slechts 15 procent van de 
externe experts van structurele aard. In bijna 50 procent van de gevallen is deze slechts incidenteel. Wel is 
het zo dat grofweg één derde van de betrokken externe experts deel uitmaakt van een bestaand netwerk, 
ontplooid door de crisisbeheersingsorganisatie. 
 Als we kijken naar de kenmerken van de betrokken experts, kunnen we uitspraken doen over 
expertkenmerken die voorheen nog aan het oog onttrokken werden of niet vanuit een zekere 
representativiteit konden worden geïnterpreteerd. De betrokkenheid van externe experts bij crises is 
duidelijk een aangelegenheid op organisatieniveau: in minder dan 10 procent van de crises is een specifieke 
persoon betrokken als externe expert. Dit weerspreekt het vooroordeel dat bestaat over allerlei individuele, 
zelfbenoemde experts die buitelend over elkaar de crisis in de media bespreken. Externe experts zijn in 
iets meer dan een kwart van de gevallen zelfbenoemd, in een beperkt aantal gevallen ingeschakeld door 
een andere externe expert en in overgrote meerderheid betrokken door de crisisbeheersingsorganisatie zelf. 
Dat wil niet zeggen dat een flink deel van de externe experts ‘tegen wil en dank’ is betrokken: voor iets 
meer dan 50 procent vloeit de betrokkenheid voort uit een direct of indirect belang dat door de crisis 
wordt geraakt. In de overige 50 procent is sprake van betrokkenheid vanuit specifieke kennis. Tenslotte is 
de expertise nog steeds primair afkomstig van (semi-)overheidsorganisaties en het maatschappelijk 
middenveld; een kwart is afkomstig uit het bedrijfsleven en nog geen 10 procent uit de wetenschap. 
Daarbij bestaat geen duidelijk verband met het type van crisis waarin zij worden betrokken.  

                                                 
31 De variabele ‘initiatief voor inschakeling’ kon meer dan één antwoordcategorie hebben. Dit kan de ontbrekende samenhang 
verklaren. 
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 De bovenstaande beschrijving biedt belangrijke inzichten in ‘de stand van zaken’ betreffende de 
betrokkenheid van externe experts (in ruime zin) in crisissituaties. Daarnaast hebben wij ook het 
voornemen gehad om verbanden op te sporen ten aanzien van de kwaliteit van de crisisbeheersing. De 
resultaten hiervan wijzen niet op het bestaan van enig duidelijk patroon. Vanuit de brede researchsynthese 
kunnen daarom wel uitspraken worden gedaan over de betrokkenheid van externe experts, maar geen 
uitspraken over patronen tussen die betrokkenheid en de kwaliteit van de crisisbeheersing. Om belangrijke 
mechanismen op te sporen, wordt in het volgende hoofdstuk daarom een meer verdiepende studie 
uitgevoerd naar het verloop van de gebeurtenissen in een aantal crises. 
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HOOFDSTUK 5 
VERDIEPENDE ANALYSE 
 
 
 
 
 
5.1 Opzet van de verdiepende case analyses  
 
In het vorige hoofdstuk is de rol van externe experts ten tijde van crises beschreven aan de hand van een 
dataset die 60 crises beslaat. Naast de beschrijvende statistieken is gezocht naar mogelijke patronen die 
optreden bij de betrokkenheid van externe experts. In dit hoofdstuk verdiepen wij ons verder in de 
betrokkenheid van externe experts bij crises aan de hand van een verdiepende analyse van de crises. Een 
verdiepende analyse houdt rekening met de mogelijke valkuil dat crises een sterk context-afhankelijk 
verloop kennen. Door de betrokkenheid van experts te vergelijken binnen verschillende contexten, 
kunnen uitspraken gedaan worden over algemene mechanismen die recht doen aan de verscheidenheid 
van situaties waarbinnen die mechanismen optreden. Een verdiepende analyse geeft bovendien de 
mogelijkheid om – op kwalitatieve wijze – binnen iedere crisis de relatie te leggen tussen de betrokkenheid 
van externe experts en de kwaliteit van crisisbeheersing. In de brede, kwantitatieve analyse tussen de 
verschillende crises konden wij hierover geen statistisch significante verbanden vinden.  

In dit hoofdstuk wordt de vijfde deelvraag van het onderhavige onderzoek beantwoord, die ingaat op 
de verklarende mechanismen achter de vraag waarom en in hoeverre externe experts betrokken worden (of 
raken) in crisisbeheersing en -communicatie, alsmede de mogelijke (on)bedoelde effecten die deze 
betrokkenheid sorteert. Om goed antwoord te kunnen geven op deze vraag, hebben wij de geselecteerde 
crises verdiepend geanalyseerd en herkenbare mechanismen geïdentificeerd. Daarbij dient te worden 
opgemerkt dat de bestudeerde evaluatierapporten dergelijke mechanismen zelden expliciet beschrijven of 
benoemen, maar dat wij deze geïnterpreteerd en gedestilleerd hebben uit de beschrijvingen van 
gebeurtenissen zoals opgenomen in de evaluatierapporten.  
 In een vervolgstap hebben wij een selectie gemaakt van twee crises om in een internationaal 
vergelijkend perspectief te  plaatsen. De onderzoeksopzet bestaat uit twee vergelijkingen van een 
buitenlandse casus met een Nederlandse. De selectie van een Nederlandse casus is hierbij leidend geweest 
voor de internationale casus. Allereerst is daarom begonnen met het uiteenzetten van de selectiecriteria 
voor de twee Nederlandse cases. Uit de 60 crises die leidend zijn geweest in het kwantitatieve deel van dit 
onderzoek, zijn eerst de cases geselecteerd waarvan de beheersing op het nationale niveau heeft 
plaatsgevonden / waar het nationale niveau bij betrokken is geweest. Van de 60 cases blijven dan  26 cases 
over waarbij het nationale niveau op één of andere manier betrokken is geweest (d.w.z. geïnformeerd, 
inmenging advies, inmenging activiteiten of overdracht). Een tweede criterium bij de caseselectie is dat 
experts betrokken moeten zijn uit wetenschap en bedrijfsleven; dat is immers de focus van dit onderzoek. 
Hiervoor is voor alle 26 cases gekeken hoeveel experts uit welke locaties betrokken zijn geweest. Een derde 
criterium, dat nauw samenhangt met het tweede, is dat geen dominantie mag plaatsvinden van (nationale 
of lokale) overheidsactoren. Wanneer de cases weggestreept worden waar overheidsactoren dominant zijn, 
blijven nog 11 cases over. Een vierde criterium is gericht op de praktische uitvoerbaarheid en stelt dat cases 
niet te ‘specifiek’ of ‘uniek’ mogen zijn waardoor een vergelijking onmogelijk is en dat de cases niet te oud 
mogen zijn in verband met de rijkheid van informatie. Wanneer dit selectiecriterium toegepast wordt op 
de 11 overgebleven cases en gecombineerd wordt met het vereiste dat de range van betrokken experts uit 
wetenschap en bedrijfsleven zo ruim mogelijk moet zijn, blijven twee cases over: het Hoogwater 
Groningen in 2012 en de Scheepsbrand Velsen in 2007.  
 In een tweede stap is gekeken naar een internationale casus die vergelijkbaar is met de geselecteerde 
Nederlandse casus. De uitdaging was om een internationale casus te vinden die qua potentiële impact 
vergelijkbaar is met de Nederlandse casus. Het heeft geen zin om een crisis te vergelijken die een veel 
grotere impact of schade heeft opgeleverd. Ook moet het soort crisis vergelijkbaar zijn; het heeft geen zin 
om een natuurramp te vergelijken met een vliegtuigongeval. De specifieke omstandigheden, geschikte 
routines en betrokken instanties zijn dan zo totaal verschillend, dat een verschil in ervaringen met de 
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betrokkenheid van externe experts niet te herleiden is tot de betrokkenheid van deze externe experts, maar 
door vele andere factoren bepaald kan zijn. Daarnaast moet de internationale casus in een land hebben 
plaatsgevonden dat vergelijkbaar is met Nederland. Ieder land heeft zijn eigen crisisbeheersingsstructuur 
en ook dat leidt tot een andere context die van invloed kan zijn op de betrokkenheid van externe experts. 
Door te kiezen voor een land dat op dit gebied relatief vergelijkbaar is met Nederland wordt dit zo goed 
mogelijk ondervangen, wat het mogelijk maakt vergelijkingen en lessen te trekken die ook zinvol zijn voor 
de Nederlandse context.  
 Tot slot mag de casus niet te lang geleden hebben plaatsgevonden, omdat de data rijk genoeg moet zijn 
en – belangrijker nog – een evaluatierapport beschikbaar moet zijn. Dit evaluatierapport moet de 
crisisgebeurtenissen in voldoende detail beschrijven om zo de betrokken externe experts te kunnen 
identificeren, de wijze van betrokkenheid en de taken waarvoor zij zijn ingezet te kunnen analyseren en 
ervaringen en lessen te kunnen achterhalen. Als zoekmethode naar geschikte cases is gestart op het 
internet, waarbij via google.com gezocht is op termen die typerend zijn voor de casus (bijvoorbeeld 
‘overstroming’ of ‘brand’). Daarbij is zowel via media-sites als officiële overheidssites geprobeerd een 
beeld te verkrijgen van de crises die zich hebben voorgedaan en de evaluatierapporten die zijn 
gepubliceerd. Voor het Hoogwater Groningen bleek het mogelijk een vergelijking te trekken met de 
overstroming van de rivier de Elbe in 2002. Bij de Scheepsbrand Velsen was het vinden van een geschikte, 
vergelijkbare casus waarbij een zinvolle vergelijking mogelijk is, gecompliceerder. Omdat er veel 
verschillen bestaan tussen de Nederlandse context en buitenlandse contexten, moeten de lessen gezien 
worden als ‘handreikingen ter overweging’ en niet als harde conclusies die voorschrijven hoe de 
Nederlandse structuren en processen ingericht zouden moeten worden. In het vervolg van dit 
hoofdstuk wordt eerst, in paragraaf 5.2, uitgebreid ingegaan op de mechanismen die wij hebben 
waargenomen bij de bestudering van de evaluatierapporten. In aanvullende interviews met 
sleutelinformanten (zie Appendix 6) hebben wij onze interpretaties gevalideerd en nadere informatie 
ingewonnen. Vervolgens worden in paragraaf 5.3 de casus van het hoogwater in Groningen en de 
scheepsbrand te Velsen uitgewerkt en in internationaal vergelijkend perspectief geplaatst. Het hoofdstuk 
sluit af met een korte, concluderende paragraaf (paragraaf 5.4).  
 
5.2 Mechanismen uit de case analyses  
 
De centrale vraag die in deze paragraaf beantwoord wordt, luidt: wat werkt hoe, waar en wanneer met 
betrekking tot de samenwerking tussen crisisorganisatie en externe experts? Op basis van een verdiepende 
kwalitatieve inhoudsanalyse van de evaluatierapporten in combinatie met de afgenomen diepte-interviews 
kunnen terugkerende tendensen worden herkend. Een tendens wordt een mechanisme wanneer het een 
terugkerende keten van oorzaak en gevolg relaties betreft die de betrokkenheid van externe experts –
althans volgens de geanalyseerde evaluatierapporten – verbinden met de uitkomst van de crisisbeheersing. 
Omdat algemene mechanismen uit verschillende crises zijn gedestilleerd, bevinden deze zich op een 
abstracter niveau.32 Om de abstracte uitwerking te verduidelijken, wordt per algemeen mechanisme steeds 
een voorbeeld uitgewerkt van een specifieke crisis waarin elementen van het mechanisme naar voren 
komen. Zo krijgt men een idee hoe een dergelijk patroon eruit ziet in de context van een reële crisis uit de 
praktijk. Uit de uitwerking van de mechanismen vloeien handreikingen ter verbetering van de 
crisisbeheersingspraktijk voort. Deze handreikingen betreffen geen waardeoordeel van de onderzoekers 
van dit rapport, maar komen voort uit de analyse en aanbevelingen van de onderzochte evaluatierapporten.  
 
5.2.1 Waarom samenwerken? 
Mechanisme: De externe expert als leverancier van benodigde kennis en expertise. Op het 
moment dat een crisis uitbreekt, zal de betrokken crisisbeheersingsorganisatie de situatie inschatten en 
beoordelen of het de situatie alleen aan kan of bepaalde kennis mist. In sommige crisissituaties is de ‘eigen’ 
crisisorganisatie voldoende toereikend, bijvoorbeeld omdat vooraf met allerlei mogelijke scenario’s  
rekening is gehouden (bijvoorbeeld bij de Aanslag op Koninginnedag in 2009 waar vooraf risico’s in kaart 
zijn gebracht) of omdat de crisisorganisatie eerder een (vergelijkbare) crisis heeft meegemaakt (zoals bij de 
Zedenzaak Den Bosch in 2009). In dergelijke situaties kan het een bewuste keuze zijn geen externe 
expertise in te schakelen. Zo zijn bij een brand in de GGZ-instelling Rivierduinen geen experts betrokken: 

                                                 
32 Hierdoor is het niet mogelijk aan elk mechanisme een lijst met crises te koppelen waarin het mechanisme is terug te zien. Vaak 
zijn in een crisis slechts één of enkele elementen van het mechanisme te herkennen.   
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“Rivierduinen beschikt over voldoende opvangcapaciteit voor calamiteiten, zowel qua faciliteiten als qua 
benodigde expertise en behandelcapaciteit. Rivierduinen vervult zelf een rol in de psychosociale 
hulpverlening bij rampen in de Veiligheidsregio Hollands Midden” (Zannoni e.a. 2011: 43).  
 Als de crisis (hele) specialistische (beleids)terreinen betreft, heeft de reguliere crisisorganisatie de 
benodigde kennis en/of expertise om de crisisbeheersing te laten slagen echter niet altijd in huis. Dit zien 
we bijvoorbeeld terug op de terreinen volksgezondheid en ICT. Gedacht kan dan worden aan het 
uitvoeren van metingen naar gevaarlijke stoffen en de interpretatie van de meetresultaten (bijvoorbeeld 
door het RIVM tijdens de Scheepsbrand Velsen). Het kan ook gaan om informatie over de burgers die 
door de crisis geraakt worden en mogelijk schade ondervinden, zodat de crisisbeheersingsorganisatie deze 
groep gericht kan aanspreken en maatregelen kan treffen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Een 
voorbeeld daarvan is de Vereniging van Eigenaren (VvE) tijdens de Verzakking van Winkelcentrum ’t 
Loon: de gemeentelijke crisisorganisatie en VvE stelden tezamen de te volgen strategie op en de VvE 
bracht in kaart aan welke informatie behoefte bestond bij de getroffenen zodat de communicatie hierop 
kon worden afgestemd (Engelbertink e.a. 2012: 25).  
 Op deze manier is de crisisorganisatie vaak aangewezen op actoren uit de (semi-)publieke en private 
sector die de desbetreffende kennis en ervaring wel hebben. Deze experts kunnen bijvoorbeeld informatie 
leveren over oorzaken, gevolgen en duur van de crisis die voor de crisisbeheersingsorganisatie niet of 
moeilijk in te schatten zijn. Door gebruik te maken van de kennis die bij andere partijen wel voorhanden is 
en zo het gemis aan eigen kennis en expertise op te vullen, kan snel en effectief gereageerd worden op de 
crisis. Zoals treffend verwoord in het rapport naar aanleiding van de uitval van de drinkwatervoorziening 
in Noord-Holland in 2007: samenwerking is zinvol, omdat bij het drinkwaterbedrijf “de kennis en 
expertise [zat] die nodig was voor een adequate operationele respons” (Bos e.a. 2007a: 29). Samenwerking 
wordt daarmee bijna onvermijdelijk. We zien in veel van de onderzochte crises dat dit proces van het 
betrekken van ‘externen’ de kwaliteit van crisisbeheersing ten goede komt. De vraag is vaak dan ook niet 
zozeer of met een externe moet worden samengewerkt, maar veel meer hoe deze samenwerking effectief 
ingevuld dient te worden. Op dit laatste punt bestaan veel verschillen tussen de onderzochte crises waarbij 
externe experts zijn betrokken. Het gevaar van een asymmetrische kennisverdeling tussen crisisorganisatie 
en externe expert kan bijvoorbeeld zijn dat het de overheid (in bepaalde mate) in een afhankelijke positie 
brengt. De wijze waarop hiermee omgegaan wordt kan ook van invloed zijn op de kwaliteit van de 
crisisbeheersing. Op dit bijkomend effect wordt in paragraaf 5.2.3 teruggekomen.  
 Voorbeeldcasus – Ketelwagenincident 2002: Op 20 augustus 2002 wordt bij het centraal station van 
Amersfoort een lek ontdekt in een ketelwagen gevuld met de giftige stof acrylnitril. Deze stof kan zorgen 
voor gezondheidsproblemen en explosiegevaar. Lange tijd bestaat onzekerheid over de oorzaak en de 
mogelijke gevolgen van het lek voor de omwonenden. Het rampenplan treedt in werking, wegen worden 
afgesloten en treinverkeer stilgelegd. Als de situatie veilig blijkt te zijn, vertrekt de ketelwagen richting 
Botlek en eindigt de crisis. De drie belangrijke externe experts waarmee door de crisisorganisatie wordt 
samengewerkt in deze casus zijn DSM, NedTrain en Railion. Zonder deze specialistische organisaties heeft 
de overheid onvoldoende kennis in huis om het gevaar van de chemische stof die vrijkomt te kunnen 
beoordelen en daarmee de mogelijke besluiten rond het treinvervoer accuraat te kunnen inschatten. 
Illustrerend is dat het rapport over Railion zegt dat “zij (…) in zekere zin ‘baas boven baas’ [zijn] in deze 
situaties omdat zij door hun werk veel ervaring opdoen met railincidenten” (Geveke e.a. 2002: 30). Zij 
weten hoe een dergelijk incident aangepakt kan worden. Een van de conclusies van het rapport is dan ook 
dat “bij de bestrijding van incidenten met gevaarlijke stoffen (…) de inbreng van specialisten uit de 
chemische industrie, zoals DSM, onmisbaar [is]…Dat geldt ook voor de rol van de vervoerder, zoals 
Railion, als deskundige van de vervoersketen” (Geveke e.a. 2002: 80).  
 
Mechanisme: Samenwerking ontstaat wanneer een externe organisatie direct in materiaal of 
specifieke taak getroffen wordt. In veel gevallen komt de samenwerking tussen crisisorganisatie en 
externe expert voort uit het gegeven dat een organisatie ofwel direct ‘fysiek’ getroffen is, ofwel in haar 
specifieke (wettelijke) taakuitvoering. In het eerste geval zorgt een incident ervoor dat een actor tot expert 
wordt gemaakt. Samenwerking met deze categorie externe experts ligt voor de hand, gezien de vaak 
onmisbare kennis die deze van de crisissituatie bezit. Deze komt voort uit kennis van de eigen organisatie 
en de kenmerken van het specifieke voorval. Dit verschijnsel zien we bijvoorbeeld terug in de crisis die 
plaatshad naar aanleiding van de natriumbrand in Farmsum. 
 De samenwerking tussen crisisorganisatie en externe expert lijkt ook vanzelfsprekend wanneer de 
dreiging valt binnen het functionele gebied van een organisatie met een specifieke (wettelijke) taak. In veel 
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gevallen voert de desbetreffende expert een taak uit op basis van wettelijke bepalingen en/of zijn 
afspraken gemaakt met de overheid over samenwerking binnen de desbetreffende functionele keten. Deze 
afspraken kunnen wel of niet geformaliseerd zijn (middels bijvoorbeeld een convenant). De reguliere 
crisisorganisatie kan nauwelijks om deze partijen heen, omdat zij vaak hun taak willen en het beste kunnen 
uitvoeren. In veel gevallen gaat het hier om (semi)overheidsorganisaties zoals 
agentschappen/uitvoeringsorganisaties. Voorbeelden zijn Rijkswaterstaat bij de natuurbrand op de 
Strabrechtse Heide in 2010, het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vechtstreek bij de dijkverschuiving 
in Wilnis in 2003, de Gezondheidsraad bij de Q-koorts in 2007 en Slachtofferhulp bij de zedenzaak in 
Den Bosch in 2009. Maar ook het bedrijfsleven raakt via dit mechanisme betrokken, zoals Continuon bij 
de stroomstoring in de Bommeler- en Tielerwaard in 2007.  
 Uit de evaluatierapporten komt vaak het beeld naar voren dat de inzet van direct getroffenen bijdraagt 
aan de kwaliteit van de crisisbeheersing. De reden is dat de externe expert het brongebied vaak tot in detail 
kent en daardoor snel kan inschatten wat de gevolgen van de crisis (kunnen) zijn en welke maatregelen 
genomen dienen te worden en of deze ook toepasbaar en uitvoerbaar zijn in het crisisgebied. Ook kan het 
zijn dat een direct getroffene ervaring heeft met een soortgelijke gebeurtenis in het verleden en deze 
kennis kan gebruiken tijdens de huidige crisis. Wel blijkt uit de onderzochte evaluatierapporten dat veel 
variatie bestaat in de aard en intensiteit waarop door de crisisorganisatie met dergelijke organisaties wordt 
samengewerkt.  
 Voorbeeldcasus – Natriumbrand Farmsum 2011: Op 7 november 2011 breekt bij het overslaan van 
materiaal een natriumbrand uit bij het chemische bedrijf Dow Chemical, gevestigd in Farmsum, gemeente 
Delfzijl. De brand gaat gepaard met een intense rookontwikkeling, grote brandsnelheid en explosiegevaar. 
Omwonenden en naastgelegen bedrijven worden geïnformeerd en in enkele uren is de brandweer de 
brand de baas. Tijdens de crisis wordt door het CoPI snel kennis over de aard van het incident verkregen 
door contact met werknemers van Dow Chemical die bij het ontstaan van de brand aanwezig waren. 
Daarnaast neemt een bedrijfskundige van Dow Chemical deel aan het overleg binnen het CoPI, zodat zij 
bij het nemen van besluiten direct de benodigde informatie tot haar beschikking heeft. Op deze manier 
kan het crisisteam de crisissituatie in korte tijd behoorlijk inschatten. Daarnaast neemt een afgevaardigde 
van Dow Chemical deel aan de persvergadering (Bos & Van Dijk 2012).   
 
Mechanisme: Expert komt op eigen initiatief of wordt betrokken via een andere expert. Soms 
komt een externe expert op eigen initiatief naar de crisislocatie om deel te nemen aan de 
responseactiviteiten. Vaak wordt op de expert die zichzelf aanmeldt ergens gedurende het verloop van de 
crisis door de reguliere crisisorganisatie inderdaad een beroep gedaan. Zo vervullen de bedrijven KEMA 
bij het instorten van de steiger van de Amercentrale in 2003, DSM bij het Ketelwagenincident in 2002 en 
Svitzer Wijsmuller bij de scheepsbrand in Velsen in 2007 allen een adviesrol voor het crisisteam nadat ze 
op eigen initiatief op het incident zijn afgekomen.  
 De crisisorganisatie dient er ook rekening mee te houden dat de betrokkenheid van de ene externe 
expert bij de crisisbeheersing in veel gevallen leidt tot de betrokkenheid van een andere externe expert. In 
sommige gevallen gebeurt dit op aanvraag van, in samenspraak met of met medeweten van de overheid, 
maar in veel gevallen lijkt zij hier beperkt van op de hoogte te zijn. Vervolgens kan een op deze wijze 
betrokken expert wel direct of indirect invloed uitoefenen op het proces van besluitvorming. Een expert 
die ‘via via’ wordt ingeschakeld, kan bijvoorbeeld door ‘de eerste’ externe expert gevraagd worden een 
second opinion te leveren voor de eigen bevindingen of om te helpen bij het uitvoeren van de taken. Dit zien 
we bijvoorbeeld bij de asbestbrand in Vroomshoop in 2008 waarin asbestsaneringsbedrijf RPS wordt 
betrokken door Hein Heun om laatstgenoemde te ondersteunen en adviseren. Hetzelfde geldt voor het 
bedrijf Nutech (RISK) dat bij de crisisbeheersingsactiviteiten wordt betrokken door 
scheepsbrandspecialist Svitzer Wijsmuller bij de scheepsbrand in Velsen in 2007.  
 Verschillende bronnen lijken door het gebruik van zinsneden als ‘het betrekken van experts’33  te 
suggereren dat de overheid hierin een duidelijk actieve rol speelt; zij haalt de expert als het ware naar 
‘binnen’. Natuurlijk klopt dit als we het over de besluitvorming in enge zin hebben, waar de 
crisisorganisatie bewust ervoor kiest om een expert te betrekken en waar zij de expert ook buiten kan 
houden. Echter, op basis van bovenstaande moeten we dit beeld voor het besluitvormingsproces in brede 
zin nuanceren. Geconcludeerd moet worden dat de betrokkenheid van een externe expert in veel gevallen 
grotendeels bepaald wordt door de gegeven situatie en dat de overheid hier maar een beperkte actieve rol 

                                                 
33 Zo ook terug te vinden in de doelstelling van dit onderzoek. 
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in heeft. Hierbij dient genoemd te worden dat hier verandering in zou kunnen komen wanneer de 
overheid een uitgebreider netwerk van experts voorhanden zou hebben, wat snel alternatieven zou kunnen 
genereren. Het voorhanden hebben van een dergelijk netwerk is ook relevant als het gaat om de relatie 
tussen het hier beschreven mechanisme en de kwaliteit van de crisisbeheersing. Uit de onderzochte 
evaluatierapporten komt wat dit punt betreft een gemixt beeld naar voren. Enerzijds blijkt uit de 
rapporten vaak dat een expert die op eigen initiatief komt, nuttige kennis in huis heeft. Anderzijds 
verloopt de samenwerking tussen externe expert en crisisorganisatie niet altijd even soepel, bijvoorbeeld 
omdat het lang onduidelijk blijft of en zo ja waarvoor de externe expert ingezet gaat worden. De 
handreiking die hieruit kan worden afgeleid, is dat het van te voren opbouwen van een netwerk de kans 
verkleint dat een onbekende externe expert zichzelf aanbiedt en zo tijdens de crisis keuzes omtrent 
procedures moeten worden gemaakt.  
 Voorbeeldcasus – Ontploffing bunker Bilthoven 2008: Op 7 juli 2008 laat de gemeente De Bilt een oude 
bunker afbreken. Dit gaat echter mis als door de ongecontroleerdheid van de explosie van de bunker 
brokstukken door de lucht vliegen en in een aangrenzende woonwijk belanden. Naast financiële schade 
raken er geen mensen gewond. De gemeente laat de sloop uitvoeren door aannemer Jowenko Explosieven 
Demolitie en  Ingenieursbureau BOOT zou het toezicht voor haar rekening nemen. Als de 
Arbeidsinspectie langskomt, legt deze de werkzaamheden van Jowenko stil. De Arbeidsinspectie vraagt 
eerst om onafhankelijk advies van het EOCKL en als dat niet voldoende blijkt, om een second opinion van 
TNO over het veilig verwijderen van de nog aanwezige springladingen. TNO en het EOCKL stellen dat 
er een onafhankelijk springmeester moet worden aangesteld. Hierna wordt een ‘onafhankelijk 
springmeester’ uit Duitsland aangetrokken, omdat deze expertise in Nederland onvoldoende voorhanden 
blijkt. Een van de adviezen van deze externe springmeester is om bliksembeveiliging op de bunker aan te 
brengen. Om dit ten uitvoer te brengen wordt het bedrijf Van der Heijden betrokken. De gemeente lijkt in 
deze keten van experts die via via betrokken worden behoorlijk afzijdig (Dammen e.a. 2008). 
 
5.2.2 Kennisoverdracht 
In crisistijd worden bestuurders onderworpen aan immense druk. De beperkte hoeveelheid tijd en 
informatie en de grote aandacht van politiek en media maken effectieve crisisbesluitvorming tot een 
moeilijke opgave. De onvoorspelbaarheid van de aard van de gebeurtenissen maakt het voor de overheid 
lastig om zich voor te bereiden op crises. Desalniettemin zijn op een aantal punten wel degelijk 
voorbereidingen te treffen die het handelen in crisistijd effectiever kunnen maken. Als men bij deze 
preparatiemogelijkheden maar in het achterhoofd houdt dat “voorbereiding op crisis management vooral 
‘voorbereiding op flexibel handelen’ betekent” (Helsloot e.a. 2004: 114). In het algemeen wordt gesteld dat 
in niet-crisistijd er meer aandacht dient te zijn voor de (mogelijke) rol van externe experts ten tijde van 
crisis. 
 
Mechanisme: Het onderhouden van een netwerk van externe experts in niet-crisistijd. 
“Crisispartners hebben veel kennis en ervaring in huis die onbekend is bij de hulpverleningsdiensten. 
Door ook buiten een crisis regelmatig contact te onderhouden wordt de kennis over en weer vergroot” 
(Haasjes e.a. 2012: 26) en is tijdens een crisis duidelijk op welke expert voor welke expertise een beroep 
kan worden gedaan. Een dergelijk netwerk kan opgebouwd worden door per functioneel beleidsterrein 
eerst in kaart te brengen welke expertise de overheid en crisisorganisatie zelf in huis hebben. Op deze 
manier wordt inzichtelijk welke expertise mist. Vervolgens kan gekeken worden welke externe experts 
geschikt zouden zijn om deze gaten in te vullen. Door aan elk van deze experts de precieze functies en 
verschillende kwaliteiten/vaardigheden te koppelen, ontstaat per crisisscenario een overzicht van 
mogelijke (en flexibiliteit van) inzetbaarheid. Nadat het netwerk is opgebouwd, kunnen netwerkdagen, 
oefeningen en bezoeken ingezet worden om de contacten te onderhouden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het 
evaluatierapport van het Hoogwater Groningen waar de samenwerking met externe experts effectief is 
verlopen, mede doordat al in de voorbereidingsfase aandacht is besteed aan het onderhouden van 
contacten buiten de eigen crisisorganisatie (Haasjes e.a. 2012: 26).  
 Uit de onderzochte evaluatierapporten komt vaak naar voren dat de inzet van externe experts 
effectiever verloopt wanneer deze vooraf in een netwerk zijn opgenomen dan wanneer de inzet op ad hoc 
basis plaatsvindt. In de rapporten wordt daarom vaak de aanbeveling gedaan om in niet-crisistijd een 
netwerk aan te leggen van externe experts. Het is “(…) van het grootste belang om voorbereid te zijn en 
snel andere externe, specifieke deskundige partijen ‘in stelling te brengen’” (Helsloot e.a. 2004: 114). Zo 
komt het evaluatierapport van de crisis rond de dierenwinkel in Hoogeveen met de aanbeveling: “Breng in 
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kaart welke partijen expertise kunnen leveren tijdens crises. Beschrijf hun mogelijke rol en kennisveld. 
Benoem criteria op basis waarvan tijdens een crisis besloten wordt deze partijen al dan niet in te zetten en 
stel deze binnen de veiligheidsregio vast” (Bos e.a. 2008a: 54). De positieve relatie tot de kwaliteit die in de 
evaluatierapporten naar voren komt, kan naar een aantal factoren worden herleid. Zo leidt het vooraf 
onderhouden van contacten tot het vergroten van kennis over en weer, en ontstaat inzicht in welke 
expertise bij wie voorhanden is. Op deze manier creëer je voor besluitnemers de mogelijkheid om in 
crisistijd snel en effectief kennis en expertise in te kunnen winnen. Ook leren besluitnemers en externe 
experts elkaar persoonlijk kennen, zodat ze elkaar ten tijde van een crisis weten te vinden en het contact 
makkelijker verloopt. Daarnaast wordt op deze manier indirect toegang gecreëerd tot veel meer andere 
experts en organisaties. 
 Voorbeeldcasus - Asbestbrand Vroomshoop 2008: In de nacht van zaterdag 12 januari 2008 breekt er een 
brand uit bij het bedrijf Auba Kunststof Recycling te Vroomshoop, gemeente Twenterand. De brand slaat 
over naar een voormalige tennishal, waar bouwmaterialen liggen opgeslagen. Bij de brand komt een grote 
hoeveelheid asbest vrij, waardoor het omliggende gebied waarin zich woningen, winkels, bedrijven en 
scholen bevinden besmet raakt. Tijdens de crisis werkt de gemeente samen met verschillende externe 
partijen, waaronder de astbestsaneerbedrijven Hein Heun en RPS, en de Arbeidsinspectie. Deze 
deskundigen adviseren de gemeente Twenterand over de te nemen maatregelen naar aanleiding van de 
brand, zoals over het sluiten van kerken en bedrijven en mogelijke ontruiming. Omdat “(…) de gemeente 
en de hulpverleningsdiensten onvoldoende beeld hebben van het netwerk van externe partners die bij een 
incident een rol (kunnen) hebben” duurt het relatief lang voor de samenwerking van de grond komt (Bos 
e.a. 2008b: 3). Dit heeft tot gevolg dat verschillende crisisbeheersingsmaatregelen later worden 
doorgevoerd. Het rapport concludeert dat “de crisisbeheersingsorganisatie […] te beperkt voorbereid [is] 
op de samenwerking met externe partijen” (Bos e.a. 2008b: 3).  
 
Mechanisme: Het bekend zijn met elkaars rollen en planvorming. Zoals gerapporteerd in de 
onderzochte evaluatierapporten is het voor een adequate crisisbeheersing essentieel dat de reguliere 
crisisorganisatie en externe expertorganisaties goed op de hoogte zijn van elkaars rollen. Dit geldt zowel 
voor algemene taken en verantwoordelijkheden als voor afspraken die specifiek gericht zijn op 
crisisbeheersing. De crisisorganisatie dient tijdens een crisis na te gaan welke partijen betrokken zijn en wat 
hun specifieke taak/functie is en deze op elkaar af te stemmen. In veel rapporten wordt aangeraden om 
zorg te dragen dat partijen in de voorbereidingsfase al bekend zijn met de rollen van mogelijke 
crisispartners. Belangrijke zaken dienen vastgelegd te worden in crisis- en rampenplannen. De rapporten 
bevelen aan in de planvorming mee te nemen wat de formele plaats is van mogelijke externe partijen en 
welke rol ze spelen in de crisisstructuur. Het rapport naar aanleiding van de uitval van de 
drinkwatervoorziening in Noord-Holland in 2007 legt de belangrijkste functies uit in de aanbeveling om 
een plan ‘samenwerking met het bedrijfsleven’ vorm te geven: “1) het plan garandeert dat in de acute fase 
van een incident voldoende aandacht wordt besteed aan private partners en 2) het plan biedt in de 
preparatiefase inzicht in de verwachte rol en taakverdeling tussen overheid en bedrijfsleven” (Bos e.a. 
2007a: 30). Tevens wordt in de onderzochte evaluatierapporten het nut benadrukt van trainingen en 
oefeningen. Tezamen draagt dit bij aan een effectievere crisisbesluitvorming, zo wordt gesteld.  
 Voorbeeldcasus – Noodlanding helikopter Noordzee 2006: Op 21 november 2006 worden 13 personen 
wegens een stroomstoring van een boorplatform van de NAM met een J-SAR helikopter terug naar het 
vasteland in Den Helder gebracht. Tijdens de vlucht gaat het mis en is de helikopter genoodzaakt een 
noodlanding te maken op zee. Er wordt een reddingsactie op touw gezet die erin slaagt de mensen in 
veiligheid te brengen. Bij de crisisresponse zijn verschillende partijen betrokken, waaronder de Koninklijke 
Marine, de KNRM, het Kustwachtcentrum (KWC) en de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM). 
Doordat de reguliere crisisorganisatie en externe experts elkaar en elkaars rollen onvoldoende kennen, 
verloopt de samenwerking niet optimaal. Het evaluatierapport stelt dat het “voor een goede samenwerking 
[…] van belang [is] dat partijen elkaar, elkaars belangen en elkaars verantwoordelijkheden, bevoegdheden 
en taken kennen. Partijen moeten elkaar vertrouwen en het belang van samenwerking inzien” (Bos e.a. 
2007b: 57). Dit geldt met name voor de relatie tussen de gemeente en de NAM, en tussen de 
crisisorganisaties op zee en op land, die niet weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Een van de 
oorzaken die wordt gegeven is onduidelijkheid in de planvorming (Bos e.a. 2007b). 
 
Mechanisme: Het vastleggen van basisstructuren en de mogelijkheid om af te wijken. Zoals 
hierboven is beschreven, blijkt uit de evaluatierapporten dat de kwaliteit van de crisisbeheersing positief 



 “Geen uniformen, maar specialisten”. Betrokkenheid van externe experts in crisissituaties   -    53    

beïnvloed wordt wanneer besluitnemers en externe experts elkaar al kennen. Netwerkbijeenkomsten, 
trainingen en oefeningen dienen ertoe dergelijke contacten te leggen en te onderhouden. Uit de 
evaluatierapporten komt nog een doel naar voren van deze bijeenkomsten en trainingen: ze kunnen 
helpen om flexibiliteit te bevorderen bij de beheersing van een crisis. Hoewel planvorming nodig is om 
verhoudingen en afspraken te formuleren en ervoor te zorgen dat iedere actor zijn plaats kent binnen het 
geheel van de crisisbeheersingsorganisatie, blijken teveel procedures die vastgelegd worden tijdens een 
crisis een ineffectief effect te hebben. Uit de evaluatierapporten komt naar voren dat teveel procedures 
een negatieve relatie hebben met de kwaliteit van de crisisbeheersing, doordat betrokkenen moeizaam 
afwijken van de voorgeschreven procedures. Afspraken zouden beter van algemene aard kunnen zijn en 
planvorming moet door betrokkenen – uit zowel de crisisorganisatie als door externe experts – niet 
beschouwd worden als blauwdruk van hoe het crisisbeheersingsproces plaats dient te hebben. Bij het 
opstellen van de procedures kan immers nooit precies voorzien worden wat te gebeuren staat tijdens een 
crisis en het blijkt dat een te grote hoeveelheid geschreven regels vaak niet gelezen worden. De 
handreiking die uit de evaluatierapporten naar voren komt is dan ook dat planvorming op de kern gericht 
dient te zijn. Het gevaar van tot in detail uitgewerkte planvorming wordt geïllustreerd in het 
evaluatierapport naar aanleiding van de dijkverschuiving in Wilnis in 2003: “Zowel de deelplannen en de 
draaiboeken […] alsmede het Operationeel Basisplan die onderdeel vormen van het Rampenplan van de 
gemeente De Ronde Venen zijn: verouderd (10 januari 2002), te omvangrijk om van buiten te kennen 
(bijna vijfhonderd pagina’s) en zijn niet éénduidig van opzet” (Gemeente De Ronde Venen 2004: 32).  
 Voorbeeldcasus – Asbestvondst Kanaleneiland 2012: Bij de werkzaamheden van een asbestsaneerder in een 
flat van woningbouwcorporatie Mitros wordt verdacht materiaal gevonden. Als op 22 juli de resultaten 
van enkele dagen onderzoek naar buiten komen, blijkt dat op verschillende plaatsen voor de gezondheid 
schadelijke asbest is aangetroffen. Mensen worden geëvacueerd en het gebied wordt afgezet. De 
maatschappelijke impact is groot als gevolg van het sentiment dat bij asbest ontstaat en de wisselende 
informatie die hierover naar buiten wordt gebracht. Mitros is een van de externe deskundigen waar de 
reguliere crisisorganisatie mee samenwerkt. In eerste instantie besluit het GBT de communicatie en de 
opvang van evacuees te laten coördineren door Mitros. Dit besluit is gebaseerd op de formele 
verantwoordelijkheid die Mitros hiervoor heeft als verhuurder. Het evaluatierapport concludeert echter 
dat ondanks het feit dat Mitros formeel gezien inderdaad deze taak op zich moet nemen, dit geen juiste 
keuze was (Jansen e.a. 2012: 4). De crisisorganisatie had op voorhand wel aan kunnen zien komen dat 
Mitros hier noch de benodigde capaciteit voor tot haar beschikking had, noch de juiste voorbereidingen 
voor had getroffen. Na twee dagen was de crisisorganisatie dan ook alsnog genoodzaakt deze taken zelf 
op zich te nemen. Mede op basis hiervan concludeert het rapport dat “de crisisorganisatie […] 
onvoldoende [heeft] gefunctioneerd en de genomen maatregelen […] onnodig belastend [waren] voor de 
bewoners” (Jansen e.a. 2012: 3). 
 
Mechanisme: Het verduidelijken van wederzijdse verwachtingen. Een besluitvormer gebruikt een 
expert om gericht kennis over een onderwerp te verkrijgen of om een visie op een bepaalde situatie te 
krijgen. Uit de evaluatierapporten komt naar voren dat het voor de kwaliteit van de crisisbeheersing en 
samenwerking belangrijk is dat de expert precies weet welke informatie van hem gevraagd wordt. Op deze 
manier kan een expert zijn expertise zo gericht en effectief mogelijk inzetten en kan de besluitnemer de 
aangeleverde kennis beter gebruiken. Daarnaast wordt ervoor gepleit dat de crisisorganisatie helder voor 
ogen heeft waarvoor het advies dient en dat dit ook duidelijk gecommuniceerd wordt naar de externe 
expert. Het maakt bijvoorbeeld nogal een verschil of het gevraagde advies dient om een globaal beeld van 
een gebeurtenis/situatie te vormen of als basis voor een ingrijpend besluit. Ook voor de externe expert is 
dit belangrijk om te weten, zodat hij of zij zijn of haar boodschap hierop kan afstemmen.  
 Voorbeeldcasus – Crisis dierenwinkel 2007: Op maandag 5 november 2007 krijgen vier medewerkers van 
Annen Animal Center in Hoogeveen plotseling gezondheidsklachten, waarop uit voorzorg 23 personen in 
quarantaine worden gehouden en behandeld worden. Ook mogen de ter plaatse gekomen hulpverleners 
het gebied die dag niet meer verlaten. Uiteindelijk worden 25 mensen opgenomen in het UMC Groningen, 
maar houdt niemand blijvende klachten over aan dit incident. De oorzaak is nooit vast komen te staan. 
Door de crisisorganisatie wordt de expertise ingeroepen van externe deskundigen van de Milieu 
Ongevallen Dienst (MOD) van het RIVM, het Nationaal Vergiftingen Informatiecentrum (NVIC) en 
DCMR Milieudienst Rijnmond. Door metingen van deze expertorganisaties wil zij informatie verkrijgen 
over de bron en aard van de gezondheidsklachten om het daarbij passende besluit te kunnen nemen; 
mensen in quarantaine plaatsen, decontaminatie of het overbrengen naar het ziekenhuis. Het crisisteam 
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(CoPI, ROT en GBT) houdt zichzelf vervolgens onvoldoende op de hoogte van de vorderingen van de 
verschillende onderzoeksmetingen en “uit de respons op dit incident [blijkt] dat niet duidelijk is 
omschreven welke status de adviezen hebben die door [d]e externe deskundigen worden afgegeven” (Bos 
e.a. 2008a: 3). Het is niet duidelijk of en hoe adviezen van de externe experts zijn meegenomen in de 
besluitvorming, en of dat wel of niet de intentie was bij de vraag naar de adviezen. Het CoPI heeft de 
inhoud van de adviezen niet expliciet doorgegeven aan het ROT en GBT. Daarnaast lijkt er geen duidelijk 
aanspreekpunt voor de experts binnen het crisisteam geweest te zijn (Bos e.a. 2008a).  
 
Mechanisme: Het gebruik van communicatielijnen tussen crisisteam en externe expert. Uit de 
evaluatierapporten komt naar voren dat in veel gevallen de communicatie tussen externe expert en 
crisisorganisatie niet optimaal verloopt. Vaak blijkt het crisisteam onvoldoende op de hoogte van actuele 
kennis en gebeurtenissen. Dit komt vaak doordat het informatie-uitwisselingskanaal tussen 
crisisorganisatie en expert uit teveel schakels bestaat. De lengte van de communicatielijnen tussen 
crisisorganisatie en externe experts lijken daarmee samen te hangen met de kwaliteit van de 
crisisbeheersing. Korte en directe lijnen verhogen de kwaliteit en snelheid van (interne) communicatie en 
zorgen zo voor een betere afstemming. Als oplossing voor communicatieproblemen wordt in de 
evaluatierapporten vaak gepleit voor het aanwijzen van één duidelijk aanspreekpunt in het crisisteam dat 
verantwoordelijk is voor het contact met de externe expert. Ook kan het plaatsen van een 
vertegenwoordiger van de voornaamste crisispartner(s) in het crisisteam voor een effectievere manier van 
informatie-uitwisseling zorgen. Deze ‘liaison’ vormt de schakel tussen beide partijen en zorgt ervoor dat 
besluitnemers goed en snel geïnformeerd worden.  
 In opvallend veel evaluatierapporten wordt gesteld dat wanneer men een vertegenwoordiger van een 
bepaalde expertorganisatie in een eerder stadium in het crisisteam plaats had laten nemen, dit tot een 
betere informatievoorziening voor de besluitnemers zou hebben geleid. Dit zien we bijvoorbeeld bij de 
crisisorganisatie naar aanleiding van de crisis dierenwinkel Hoogeveen: “In het Regionaal Operationeel 
Team ontbrak een vertegenwoordiger van het RIVM. Pas op 6 november nam een liaision van het RIVM 
zitting in het Regionaal Operationeel Team. Wanneer gelijktijdig met de inzet van het RIVM op de plaats 
incident ook een liaison van het RIVM in het Regionaal Operationeel Team had gezeten was de 
informatievoorziening over de werkzaamheden van het RIVM waarschijnlijk beter verlopen” (Bos e.a 
2008a: 39).  
 Tegelijkertijd wordt in de evaluatierapporten ook gesteld dat je als crisisorganisatie niet ‘bang’ moet zijn 
een externe expert weer buiten het crisisteam te plaatsen als zijn aanwezigheid niet meer nodig is en blijkt 
dat enkel het plaatsen van de expert in het crisisteam geen garantie biedt voor optimale afstemming. Het 
maken van afspraken met de expert over aanspreekpunten, de manier van informatie uitwisselen en de rol 
en positie van de expert in het crisisoverleg zouden een positieve invloed hebben op de crisisbeheersing. 
Zo kan worden overwogen afspraken te maken met de expert om deze ‘enkel’ informatie in te laten 
brengen, mee te laten overleggen of zelfs mede te laten besluiten. Het is dan natuurlijk wel belangrijk dat 
hier capaciteit voor wordt vrijgemaakt, zo nodig met ondersteunende staf. Veel evaluatierapporten wijzen 
op het belang van het in een vroeg stadium van een crisis laten plaatsvinden van het contact met externe 
experts en het vormgeven van het informatiekanaal.  
 Voorbeeldcasus – Uitval drinkwatervoorziening 2007: Op 17 september 2007 valt de drinkwatervoorziening 
weg voor 22 gemeenten in Noord-Holland. De oorzaak blijkt een lek in een transportleiding te zijn. Voor 
Hoorn, waar de waterdruk tijdelijk helemaal is weggevallen, wordt een kookadvies afgegeven. Een dag 
later is het probleem verholpen. PWN is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de drinkwatervoorziening 
in dit gebied. Als het ROT vraagt of PWN een liaison kan sturen, is deze snel aanwezig en hij levert in het 
begin nuttige informatie aan over de oorzaak van het incident. Desondanks verloopt de communicatie 
tussen PWN en de reguliere crisisorganisatie niet optimaal. De afstemming tussen beide partijen is 
onvoldoende: “RBT en ROT hebben niet duidelijk aan kunnen geven welke informatie zij van PWN 
verlangden, PWN wist niet aan welke informatie deze teams behoefte konden hebben” (Bos e.a. 2007a: 
23). Als gevolg hiervan is het crisisteam er niet van op de hoogte dat PWN eerst nog monsters neemt om 
te kijken of een kookadvies echt moet worden uitgegeven. Het rapport stelt dat “(…) de taken en 
bevoegdheden van de liaison van PWN in het ROT […] voor enkele leden van het ROT onduidelijk 
[bleken]. Pas na het incident vernamen zij welke functie de liaison binnen PWN vervulde” (Bos e.a. 
2007a:18). Ook is onvoldoende uitgezocht welke kandidaat het beste de rol van liaison zou kunnen 
vervullen. In het evaluatierapport wordt gesteld dat de externe communicatie en het afschalingsproces 
adequater waren verlopen als duidelijke afspraken waren gemaakt. Het rapport concludeert: “Op 
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belangrijke momenten in de respons op het incident was er te beperkt contact en was ook de informatie-
uitwisseling onvoldoende” (Bos e.a. 2007a: 24).  
 
Mechanisme: Het overdragen van kennis via persoonlijke (face-fo-face) contacten. Een van de 
gevolgen van tijdsdruk (en politisering) tijdens een crisis is dat de interne communicatie relatief beperkt via 
formele procedurele kanalen verloopt in vergelijking met de dagelijks gang van zaken. Doordat snelheid 
van handelen en vertrouwen noodzakelijk zijn, is de communicatie in een crisissituatie voor een groot deel 
gebaseerd op persoonlijke contacten en face-to-face-relaties (Interview Appendix 6). Een externe expert 
wordt vaak benaderd via een persoon uit de reguliere crisisorganisatie die toevallig iemand kent binnen de 
expertorganisatie. Vaak bepaalt dit contact welke experts gevraagd worden. Zo is in het evaluatierapport 
over het instorten van de steiger in de Amercentrale te lezen dat de centralist en waarnemend 
brandweercommandant “(…) een bedrijf in Made [kenden] dat abseilers kan leveren” (IOOV: 21). 
Daarnaast zorgen persoonlijke contacten ervoor dat de contacten niet alleen sneller en makkelijker wordt 
gelegd, maar ook dat de kennis effectiever overgebracht wordt en problemen in de communicatie minder 
snel ontstaan. Zo kan bij een persoonlijk (face-to-face) contact de verstrekte informatie worden toegelicht en 
gebeurt het geregeld dat besluitnemers buiten de hoofdstructuur om even bellen met een kennis/collega 
om iets te verifiëren. Dit gaat niet alleen snel; het zorgt er ook voor dat ‘de buitenwereld’ niet gelijk op de 
hoogte is. Goede persoonlijke contacten binnen de crisisorganisatie zorgen voor een betere samenwerking 
en daarmee een betere crisisbeheersing. Hiervan was bijvoorbeeld sprake bij de reactie op het 
Schietincident Alphen aan den Rijn in 2011. Door de goede persoonlijke contacten en daarmee het 
vertrouwen dat aanwezig was, is de samenwerking tussen de verschillende partijen effectief verlopen 
(Interview Appendix 6).  
 Voorbeeldcasus – Project X-rellen 2012: Op 21 september komen in Haren duizenden jongeren samen om 
feest te vieren. Twee weken eerder had een meisje van 16 een uitnodiging voor haar verjaardagsfeestje op 
Facebook gezet. Als blijkt dat de uitnodiging in de periode daarna op Facebook massaal gedeeld wordt, 
wordt het feest afgeblazen. Dit weerhoudt de jongeren er echter niet van om toch naar Haren te komen 
om te kijken wat er gaat gebeuren. De sfeer wordt grimmiger en dit resulteert in grote onrust: er vinden 
rellen en plunderingen plaats en tegen de politie wordt geweld gebruikt. In Hamburg blijken zich in 2011 
vergelijkbare gebeurtenissen te hebben voorgedaan; een snelle toename van uitnodigingen op Facebook 
voor een feest waarbij een grote hoeveelheid mensen werd gemobiliseerd. Op 19 september, in de aanloop 
naar de bewuste dag in Haren, probeert een informatiecoördinator van de politie informatie over 
ervaringen van de crisisorganisatie in Hamburg in te winnen. Via een medewerker van het bureau Conflict 
& Crisisbeheersing (CCB)  lukt het contact te krijgen met een collega over de grens uit Oldenburg. De 
Oldenburgse collega bevindt zich op dat moment op een congres. De toeval wil dat deze persoon een 
andere collega uit Hamburg kent, die deskundige is voor wat betreft de gebeurtenis die in 2011 in 
Hamburg plaatsvond. De medewerker van de politie in Oldenburg geeft vervolgens de vragen van de 
informatiecoördinator door aan de deskundige uit Hamburg. Dit betroffen vragen als: “1. Wat was jullie 
communicatie strategie? 2. Kloppen de gegevens met betrekking tot de aantallen mensen die zich hebben 
opgegeven (16000 man) en die uiteindelijk zijn gekomen (1600 man)? Kloppen de gegevens met 
betrekking tot de politie inzet (100 man)? 3. Wat raden jullie ons aan?” (Cohen e.a. 2013: 114). Binnen een 
half uur koppelt de collega uit Oldenburg de (korte) antwoorden op de vragen van de specialist uit 
Hamburg terug aan de informatiecoördinator. Deze geeft de ervaringen op zijn beurt die dag weer door 
aan de districtschef (Cohen e.a. 2013).  
 
Mechanisme: De externe expert vragen om specifieke informatie. Uit de evaluatierapporten komt 
naar voren dat veel externe experts die betrokken worden een operationele taak krijgen opgelegd of op 
zich nemen. Daarnaast wordt een deel van de externe experts betrokken bij de besluitvorming. Zij kunnen 
naast algemeen advies gevraagd worden om meer specifiek advies te geven als input voor besluitvorming 
(zoals het analyseren van meetresultaten naar de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen). Uit de 
evaluatierapporten komt het beeld naar voren dat wanneer een specifiek advies van de externe expert 
gevraagd wordt, de samenwerking tussen crisisorganisatie en expert in de meeste gevallen goed verloopt. 
Door te vragen naar een specifiek iets, is het voor de expert duidelijk wat van hem of haar gevraagd wordt. 
Tegelijkertijd blijft de manoeuvreerruimte van de expert beperkt; hij of zij kan hier moeilijker een eigen 
invulling aan geven. Ook kan het ervoor zorgen dat experts zich niet met (steeds meer) dingen gaan 
‘bemoeien’. Daarnaast is het door het stellen van een specifieke vraag later makkelijker om de externe 
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experts op iets aan te spreken. Wat besluitnemers vervolgens doen met het specifieke advies of hoe het 
door hen geïnterpreteerd wordt, hoeft de expert niet in alle gevallen te weten, zo blijkt uit de rapporten. 
 Voorbeeldcasus – Dijkverschuiving Wilnis 2003: Naar aanleiding van het doorbreken van de veendijk 
belandt slib in de woonwijken van Wilnis. De crisisorganisatie wil weten of de gezondheidsklachten die 
zijn ontstaan naar aanleiding van dit incident mogelijk te maken kunnen hebben met het aanwezige slib. 
Om dit te weten te komen wordt het kennisinstituut GEO Delft gevraagd metingen te verrichten om te 
kijken of het slib schadelijke stoffen bevat. De volgende dag wordt door GEO Delft geconcludeerd dat 
het slib niet verontreinigd is. Op deze manier heeft de crisisorganisatie op effectieve wijze informatie 
vergaard, dat direct meegenomen kan worden bij het nemen van besluiten (Gemeente De Ronde Venen 
2004).  
 Voorbeeldcasus – Scheepsbrand De Punt 2008: Op 9 mei 2008 breekt een grote brand uit in een 
scheepsloods in De Punt, gemeente Tynaarlo. Als de brandweer van binnenuit de brand probeert te 
blussen, worden drie brandweermensen verrast door een onverwachte, intensieve uitbreiding van de brand 
en komen om het leven. Tijdens deze crisis is nauwelijks samengewerkt met externe experts. Wel is advies 
ingewonnen bij de eigenaar van de loods, die tijdens de brand op het terrein mag blijven. De informatie 
waarnaar gevraagd wordt is specifiek en dient een duidelijk doel: “De eigenaar is een paar keer 
geraadpleegd over de situatie in de loods, bijvoorbeeld over de aanwezigheid van gasflessen en gevaarlijke 
stoffen, en het bouwjaar van het pand. Dit laatste was noodzakelijk om te bepalen of er asbest in het pand 
aanwezig was” (Helsloot e.a. 2009: 138).  
 
Mechanisme: Het geven van een second-opinion door de externe expert. In veel van de 
onderzochte crises is een externe expert door de overheid gevraagd een second-opinion te geven. Zonder de 
externe expert op de hoogte te brengen van eerder advies, wordt gevraagd een oordeel te geven over de 
situatie. Daarbij kan het gevraagde oordeel betrekking hebben op de genomen maatregelen van de 
crisisbeheersingsorganisatie of op kennis die geleverd is door een andere externe expert. Door de second-
opinion wordt deze als het ware geverifieerd. Uit de onderzochte evaluatierapporten blijkt dat deze relatie 
met externe experts bijna altijd effectief verloopt en positief kan bijdragen aan de kwaliteit van de 
crisisbeheersing. Door de ‘onafhankelijke’ blik die de externe expert als ‘buitenstaander’ met kennis van 
zaken heeft, wordt de input voor besluitvorming een stuk betrouwbaarder gemaakt. Juist het ‘externe’ 
karakter kan hierbij van toegevoegde waarde zijn. Een ander voordeel kan zijn dat door een second-opinion 
de afhankelijkheid van een andere externe actor door de crisisorganisatie beperkt kan worden gehouden. 
Dit kan zeker in situaties met potentiële invloed van andere belangen zinvol zijn. Een nadeel zou kunnen 
zijn dat het gevaar bestaat dat weer een nieuwe ‘mening’ op tafel komt te liggen waar rekening mee 
gehouden moet worden. Uit de onderzochte evaluatierapporten komt dit beeld echter niet naar voren. Wel 
gebeurt het soms dat nadat een second-opinion is uitgebracht nog een derde partij wordt gevraagd om advies 
uit te brengen.  
 Voorbeeldcasus – Verzakking winkelcentrum ’t Loon 2011: Op 30 augustus blijkt dat verzakkingen 
plaatsvinden in de parkeergarage onder winkelcentrum ’t Loon in Heerlen. Dit was al eerder bekend, maar 
de verzakkingen vinden nu in toenemende mate plaats. Uit oogpunt van veiligheid worden winkels 
gesloten, appartementen ontruimd en verder onderzoek uitgevoerd. De VvE van het winkelcentrum 
raadpleegt een hoogleraar Bouwkunde over de situatie. Deze zet zijn vraagtekens bij de werking van de 
dilatatievoegen. Uit het onderzoek van Bouw- en Milieutoezicht komt dit beeld niet naar voren, maar zij 
hecht zeker waarde aan de expertise van een hoogleraar Bouwkunde. Omdat deze conclusie ook 
consequenties zou kunnen hebben voor een naastgelegen flat, besluit de burgemeester deze op basis van 
de nieuwe informatie te ontruimen. Om uitsluitsel te krijgen, vraagt de burgemeester een externe expert 
om een second-opinion over de dilatatievoegen. Deze expert concludeert dat de dilatatievoegen naar behoren 
functioneren. Het blijkt dus dat de verzakkingen bij het winkelcentrum geen consequenties zullen hebben 
voor de omliggende flats (Engelbertink e.a. 2012). 
 Voorbeeldcasus – Instorten Amercentrale 2003: In 2003 stort een steiger in de Amercentrale in. Bij de 
personen die participeren in de activiteiten om mensen uit de ketel te redden, bestaat de angst dat 
radioactieve straling vrijkomt. Essent stelt dat hier geen sprake van is. De Regionaal Geneeskundig 
Functionaris verifieert dit vervolgens door een second-opinion in te winnen bij de Medisch Milieukundige. 
Deze beaamt dat geen gevaar bestaat voor radioactieve straling. Toch lijkt het erop dat enige twijfel blijft 
bestaan in de crisisorganisatie. Om alle twijfel weg te nemen wordt KEMA gevraagd om ‘een 
onafhankelijk oordeel te vellen’ over de situatie. KEMA verricht metingen voor radioactiviteit bij 
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reddingswerkers en concludeert dat de gevonden waarden niet te hoog te liggen. De reddingsactiviteiten 
kunnen gecontinueerd worden (Helsloot e.a. 2004).  
 
Mechanisme: Het gebruik van externe experts voor algemeen advies. In de hierboven beschreven 
mechanismen werd ingegaan op het leveren van specifieke informatie door externe experts voor de 
crisisbesluitvorming. Daarnaast blijkt uit de onderzochte evaluatierapporten dat externe experts ook 
worden ingezet voor het geven van een algemener advies. Dit wil zeggen dat de adviesvraag een stuk 
minder afgebakend is. Vaak betreft de advisering de gehele crisissituatie in tegenstelling tot een specifiek 
onderdeel daarvan. Het kan zowel gaan om het ‘duiden’ van de situatie als om het aandragen van 
mogelijke maatregelen om de crisis als geheel te kunnen beheersen. Door deze vorm van advisering krijgt 
de externe expert de rol van klankbord; hij doet mee aan brainstorming en het genereren van ideeën. Uit de 
onderzochte evaluatierapporten komt naar voren dat deze wijze van betrokkenheid van externe experts 
een stuk lastiger is. Door geen specifieke vraag voor te leggen, verkrijgt de externe expert meer vrijheid 
om over allerlei zaken zijn visie te geven. Dit verkleint de regierol van de crisisbeheersingsorganisatie. En 
omdat, zoals elders opgemerkt, de externe expert vaak zó hecht bij het crisisteam is betrokken, is het 
lastiger om af te wijken van zijn advies. Een ander lastig punt betreft de vraag welke externe experts 
mogen deelnemen en welke niet; dit sluit aan bij het legitimiteitsvraagstuk.  
 Voorbeeldcasus – Q-koorts 2007: In juli 2007 vond een uitbraak van de infectieziekte Q-koorts bij de 
mens plaats in het Brabantse Herpen. Dit herhaalde zich in grotere getale in 2008 en 2009. De 
geitenhouderij wordt als oorzaak hiervan aangewezen en één van de overheidsreacties op de uitbraak is 
dan ook het verplicht laten inenten van het vee. Als reactie op de Q-koorts uitbraak wordt in november 
2008 het Deskundigenberaad in het leven geroepen. Aan dit periodieke overleg neemt een 
verscheidenheid aan experts deel, te weten: vertegenwoordigers van de ministeries van VWS en LNV, de 
Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), VWA, LTO, faculteit Diergeneeskunde, het Centrum voor 
Infectieziektebestrijding (CVI), GGD en het Centraal Veterinair Instituut (CIb) van het RIVM34. Het doel 
van het Deskundigenberaad is het uitbrengen van een algemeen advies over de aanpak van de Q-koorts. 
Zo wordt op 3 november 2009 een Deskundigenberaad samengebracht om nieuwe strategieën te 
genereren voor bestrijding van Q-koorts en een verwachting te geven van de effecten ervan. Vervolgens 
worden de scenario’s die hieruit voortkomen samen met de geitensector middels een ‘multicriteria-analyse’ 
geplaatst tegenover economische en morele waarden. Als de besmetting eind 2009 doorzet komt het 
Deskundigenberaad met het eenduidige advies om alle drachtige geiten op de besmette bedrijven te 
ruimen. Hierop besluiten de ministers Verburg (LNV) en Klink (VWS) dat alle drachtige geiten preventief 
geruimd moeten worden; dit heeft een enorme impact op de sector. Uit de evaluatie komt later naar voren 
dat de Rijksoverheid problemen heeft gehad met de samenstelling van het Deskundigenberaad. Om een 
goede afspiegeling te creëren en de onafhankelijkheid te waarborgen, is gekozen voor een evenwichtige 
samenstelling van veterinaire en humane gezondheidsdeskundigen in het beraad. Om een representatieve 
afspiegeling van deze deskundigen te kunnen maken, wordt in het evaluatierapport gesteld dat “(…) de 
samensteller van het [Outbreak Management Team (OMT)] (…) goed op de hoogte moet zijn, dan wel 
zich op de hoogte moet laten stellen, van de veterinaire structuren en specialisten” (Van Dijk e.a. 2010: 
113).  
 
Mechanisme: Tegenstrijdigheid van adviezen van externe experts. Uit de onderzochte 
evaluatierapporten komt naar voren dat wanneer meerdere externe experts betrokken worden, de 
aangedragen adviezen tegenstrijdig kunnen zijn. Dit kan zowel gebeuren bij specifieke als algemene 
advisering. Bij specifiek advies kan het bijvoorbeeld gaan om tegenstrijdige uitslagen van aangeleverde 
meetresultaten. Bij algemeen advies kunnen verschillende experts bijvoorbeeld een andere, tegenstrijdige 
waarde toekennen aan verschillende aangedragen oorzaken van de crisis. Uit de evaluatierapporten kan 
opgemaakt worden dat de kans op tegenstrijdige expertadviezen groter wordt naarmate de crisis 
complexer van aard is en het moeilijker is om tot een technisch of ‘objectief’ oordeel te komen. Waar het 
betrekken van meerdere externe experts juist bij een complexe situatie het voordeel kan hebben dat tot 
een meer afgewogen advies kan worden gekomen, is het gevaar dus dat je als besluitnemer te maken krijgt 
met meerdere, tegenstrijdige adviezen en niet meer weet wat ‘waar’ is en wat besloten moet worden. Ook 
is het dan moeilijker uit te leggen aan de samenleving waarom het genomen besluit ‘het beste’ is.  

                                                 
34 De precieze samenstelling van het Deskundigenraad wisselt per overleg. 
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 Voorbeeldcasus – Stranding Foiwaret 2005: Na de stranding van de Foiwaret in de Westerschelde worden 
door verschillende externe experts de effecten gecalculeerd. Echter, de resultaten blijken sterk te 
verschillen tussen het RIVM en de DCMR Milieudienst. Het rapport concludeert: “Uiteindelijk moet er 
een eensluidende en niet voor discussie vatbare uitkomst komen met betrekking tot het beheersen van de 
berekende effecten. Indien er wel verschillende uitkomsten worden berekend moet op begrijpelijke wijze 
kunnen worden gecommuniceerd op grond van welke overwegingen de uitkomsten verschillen. Het moet 
in ieder geval zodanig worden gecommuniceerd dat geborgd is dat bestuurders een gedragen besluit 
kunnen nemen” (Hartman & Schweden 2006: 17).  
 
Mechanisme: Het raadplegen van bestuurders die een vergelijkbare crisis hebben meegemaakt. 
Hoewel iedere crisis door de specifieke context een unieke gebeurtenis is, kan een vergelijkbare crisis zich 
eerder hebben voorgedaan. Misschien niet in hetzelfde gebied, maar in een andere gemeente of 
veiligheidsregio, of op een ander bestuurlijk niveau. Daarbij kan het gaan om een vergelijkbare soort crisis, 
vergelijkbare elementen van de crisis of vergelijkbare gevolgen. In een aantal crises zijn door de 
crisisbeheersingsorganisatie bestuurders geraadpleegd die eerder te maken hebben gehad met een 
vergelijkbare gebeurtenis. Hoewel de vergelijking nooit één-op-één te maken is, blijkt uit de onderzochte 
evaluatierapporten dat het uitwisselen van ervaringen nuttig kan zijn. Het kan het inzicht in de situatie 
vergroten en helpen bij het nemen van besluiten.  
 Voorbeeldcasus – Schietincident Alpen aan den Rijn 2011: Op 9 april 2011 loopt Tristan van der Vlis het 
winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn binnen en opent het vuur op de mensen om hem 
heen. Hij maakt zes dodelijke slachtoffers en zestien mensen raken gewond. Hierna maakt hij ook een 
einde aan zijn eigen leven. In de auto van de dader wordt een brief gevonden waarin staat dat in andere 
winkelcentra explosieven liggen. Na onderzoek blijkt dit niet zo te zijn. Het incident heeft een enorme 
maatschappelijke impact. Op het moment dat de namen van slachtoffers naar buiten toe moet worden 
gecommuniceerd, ontstaan problemen in de besluitvorming. Het ROT adviseert het Beleidsteam (BT) om 
in korte tijd de namen bekend te maken en nabestaanden te informeren, omdat op sociale media 
slachtoffernamen de ronde doen. De politie adviseert het BT echter om in plaats van namen enkel 
specifieke kenmerken van slachtoffers naar buiten te brengen. Voor advies zoekt het ROT contact met 
personen van de gemeente Apeldoorn die bij de crisisorganisatie ten tijde van de Aanslag op 
Koninginnedag betrokken waren. Zij leggen uit hoe ze toendertijd zijn omgegaan met dit dilemma. Dit 
dient vervolgens als input voor de besluitvorming (IOOV 2011b).  
 
5.2.3 Verschil in belangen en vertrouwen 
Door de kennis en expertise die van een expert overgedragen wordt op besluitnemers, kan de kwaliteit van 
de besluitvorming worden verbeterd. Uit de bovenstaande mechanismen kan een aantal mogelijke 
handreikingen worden gedestilleerd die kunnen leiden naar een effectieve inzet van externe experts. Maar 
aan de inzet van externe experts kan ook een nadeel kleven. De mogelijkheid bestaat dat belangen anders 
dan het publieke belang naar binnen worden gehaald. Hierdoor kan een spanning ontstaan tussen aan de 
ene kant de kennis waarvan besluitnemers in meer of mindere mate afhankelijk zijn voor adequate 
besluitvorming en aan de andere kant het gevaar dat actoren handelen in een privaat eigenbelang. Met 
eigenbelang doelen we hier voornamelijk op belangen van de organisatie waarvoor de externe expert 
werkzaam is.  
 
Mechanisme: Het bewust zijn van mogelijke verschillen in belangen. De reguliere 
crisisbeheersingsorganisatie houdt bij de respons op de crisis rekening met het ‘algemeen belang’. Dat 
betekent dat in eerste instantie geprobeerd wordt de schade zoveel mogelijk te beheersen en dat gekeken 
wordt naar de consequenties van te nemen maatregelen voor ‘de burger’. Hoewel een externe expert die 
ingezet wordt ook kan streven naar het zoveel mogelijk beperken van schade, kan de definitie hiervan 
verschillen van de definitie die de crisisbeheersingsorganisatie hanteert. Naast het publieke belang kunnen 
ook private organisationele/individuele belangen van de externe expert een rol gaan spelen. Zo kan een 
externe expert bijvoorbeeld zelf ook belang hebben bij het binnenhalen van een opdracht, zoals het 
uitvoeren van metingen of het blussen van een brand. In de praktijk blijkt dat bedrijven voor het geven 
van advies vaak geen kosten in rekening brengen, maar dat zodra overgegaan wordt op echte inzet dit 
meestal wel gebeurd (Interview Appendix 6). Op zichzelf hoeft dit geen directe gevolgen te hebben voor 
de kwaliteit van de crisisbeheersing, maar uit de evaluatierapporten komt wel naar voren dat besluitnemers 
dit in ogenschouw moeten nemen. En dat leidt in een aantal cases tot een spanning tussen het enerzijds 



 “Geen uniformen, maar specialisten”. Betrokkenheid van externe experts in crisissituaties   -    59    

willen gebruiken van externe expertise om de crisisbeheersing te laten slagen en anderzijds het niet actief 
willen inzetten van externe experts / het beperken van invloedsmogelijkheden voor externe experts. Deze 
spanning zou ertoe kunnen leiden dat de inzet van externe experts niet effectief verloopt en dat kan 
negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit die wordt bereikt.  
 Voorbeeldcasus – Stranding Fowairet Westerschelde 2005: Op 20 september 2005 loopt het 270 meter lange 
containerschip Fowairet, beladen met gevaarlijke stoffen, vast in de Westerschelde. Één van de externe 
experts die betrokken is, is de bergingsmaatschappij Multraship Terneuzen / URS Antwerpen. Wanneer 
zij hoort van het vastlopen van het containerschip “(…) vragen de potentiele bergers via de operationeel 
adviseur nautische gevallen van Rijkswaterstaat of Rijkswaterstaat druk kan uitoefenen op de kapitein om 
sleepbootassistentie te accepteren” (Hartman & Schweden 2006: 8). Ondanks dat de kapitein in eerste 
instantie weigert een LOF-contract te tekenen, waarmee de berging en de kosten daarvan worden 
afgesproken, worden toch tien bergingsschepen aan het schip gekoppeld. Aan het einde van de dag lukt 
het om het schip naar de haven van Vlissingen-Oost van Zeeland Seaports te brengen. Als de gemeente de 
volgende dag te horen krijgt dat er ’s nachts tegen het besluit van het GBT in begonnen is met de 
overdracht van containers, daagt zij onder andere berger Multraship Terneuzen / URS Antwerpen voor 
de rechter. Het rapport spreekt over “(…) mogelijk tegenstrijdige belangen van de overheidsinstanties en 
de particuliere sector (berger)” (Hartman & Schweden 2006: 19).  
 Voorbeeldcasus – Scheepsbrand Velsen 2007: Op 30 januari 2007 breekt brand uit op een 143 meter lang 
schip in de haven van Velsen. De brand blijkt hevig en door de hoge temperaturen op het schip moeilijk 
te bedwingen. Een vertegenwoordiger van Svitzer Wijsmuller, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de 
beheersing van scheepsbranden, komt op eigen initiatief naar de crisislocatie om zijn diensten aan te 
bieden. Het CoPI geeft meerdere malen te kennen dat hier geen behoefte aan is. Toch gaat Svitzer 
Wijsmuller aan de slag met de voorbereiding op een mogelijke inzet. Wanneer het schip dreigt te kantelen 
wordt Wijsmuller om specifiek advies gevraagd, maar verdere inzet wordt afgehouden. Op het verzoek 
van Wijsmuller om aan boord van het schip te mogen, wordt te kennen gegeven dat de afspraak is dat 
niemand aan boord mag. In een later stadium besluit de crisisorganisatie echter alsnog Wijsmuller te willen 
inzetten voor de bestrijding van de brand. Op dat moment moeten contractbesprekingen worden gestart. 
Het evaluatierapport stelt dat de specialistische kennis, ervaring en middelen van Wijsmuller erg bruikbaar 
zijn geweest bij het beheersen van de crisis, maar stelt daarnaast dat de juridische aspecten omtrent de 
assistentie van Wijsmuller veel tijd en energie hebben gekost voor de gemeente (Zannoni e.a. 2007). 
 
Mechanisme: Het bestaan van verschillende gradaties in wat ‘extern’ is. De perceptie over wat als 
intern en wat als extern moet worden gerekend blijkt binnen de crisisorganisatie uiteen te lopen. Dit kan 
bijvoorbeeld verschillen per niveau van de crisisorganisatie. In de meeste gevallen lijkt de reguliere 
crisisorganisatie als intern gezien te worden en alles daarbuiten als extern (Interview Appendix 6). Tussen 
deze ‘externe’ experts bestaan echter wel gradaties in de mate waarin de expert extern is ten opzichte van 
de overheid. Dit kan doorwerken in de mate waarin de externe expert gericht is op het algemene belang 
dan wel private belangen. Uit de onderzochte evaluatierapporten komt naar voren dat vaak publieke en 
semipublieke actoren als externe expert worden betrokken. De belangen die dergelijke organisaties als 
Rijkswaterstaat en het RIVM nastreven zullen naar verwachting niet heel sterk uiteenlopen met die van de 
crisisbeheersingsorganisatie; beiden zijn gericht op het algemeen belang. Dit kan anders liggen bij experts 
uit het maatschappelijk middenveld en vooral het bedrijfsleven. De intenties hoeven niet ‘verkeerd’ te zijn, 
maar in de private sector spelen vaak andere belangen, doelen, afspraken en cultuur een rol. 
 Voorbeeldcasus – DigiNotar 2011: Op 2 september 2011 wordt er door een hacker digitaal ingebroken bij 
het bedrijf DigiNotar. Het bedrijf levert overheidscertificaten ter beveiliging van het digitale 
gegevensverkeer. De hacker kon vervolgens vervalste certificaten uitbrengen, waardoor de dreiging 
ontstond dat data van burgers en bedrijven verkeerd terecht zou komen. Naast privacy zou dit ook grote 
financiële gevolgen kunnen hebben. De Rijkscrisisorganisatie voert bij de response op deze crisis geregeld 
overleg met Microsoft. Zij vraagt aan Microsoft de aankomende dinsdag geen software-update door te 
voeren, omdat deze DigiNotar-certificaten zou blokkeren. Microsoft twijfelt hier in eerste instantie aan; 
het bedrijf heeft belangen de reguliere update wel uit te voeren. Ook wil Microsoft richting andere partijen 
haar onafhankelijkheid behouden. Om deze reden wil Microsoft later niet meewerken aan een gezamenlijk 
persbericht met de Rijksoverheid en wordt een eigen persbericht uitgegeven (IV&J).  
 
Mechanisme: Het aanwezig zijn van wederzijds vertrouwen als dynamisch proces. Uit de 
mechanismen tot nu toe beschreven in deze deelparagraaf komt een aantal processen naar voren die 
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negatief kunnen uitwerken op de kwaliteit van de crisisbeheersing. Toch kan hier niet uit geconcludeerd 
worden dat de aanwezigheid van eigen belangen van een externe expert altijd nadelig is en daarmee 
vermeden zou moeten worden. Uit de onderzochte evaluatierapporten blijkt dat in veel cases de 
samenwerking met externe experts heel effectief is geweest. Door op basis van mogelijke eigen belangen 
samenwerking op voorhand uit te sluiten, kan nuttige kennis en expertise verloren gaan. Bij het doen 
welslagen van de samenwerking tussen externe experts en crisisbeheersingsorganisatie blijkt wederzijds 
vertrouwen een kernbegrip te zijn. Tijdens een crisis is vaak weinig tijd beschikbaar om uitgebreid 
afspraken te maken en deze (formeel) vast te leggen. Bekend zijn met elkaar en gestroomlijnde interne 
communicatie zijn hierbij van belang. Uit de evaluatierapporten blijkt wel dat vertrouwen een dynamisch 
proces is: het kan langzaam groeien, maar ook plotseling omslaan gedurende het crisisverloop. 
 Voorbeeldcasus – Stroomstoring Haaksbergen 2005: Op 25 november is in het oosten en zuiden van 
Nederland sprake van een combinatie van harde wind, lage temperaturen en sneeuwval. Bij de 
hoogspanningsmasten rondom Haaksbergen ontstaan hierdoor problemen: op de hoogspanningslijnen 
wordt ijs afgezet en een aantal lijnen breekt. In Haaksbergen en omgeving komen hierdoor 25.000 mensen 
gemiddeld gedurende 30 uur en op sommige plaatsen 61 uur zonder stroom te zitten. Als beheerder van 
het netwerk, en dus direct bedreigde in materieel, speelt Essent een rol bij de crisisbeheersing. 
Aanvankelijk verloopt de samenwerking tussen Essent en de crisisorganisatie voorspoedig; beide partijen 
zijn over elkaar te spreken. Maar als Essent met het bericht komt dat het niet lukt de stroomvoorziening te 
herstellen voor 18.00 uur die dag, loopt het wederzijdse vertrouwen een breuk op. De burgemeester stelt 
dat het de afspraak was dat de bewoners stroom zouden krijgen en dat Essent zich teveel gericht heeft op 
herstel van de hoofstroom in plaats van op het regelen van noodstroom en dat dit alles te laat 
gecommuniceerd is. Essent beweert daarentegen dat het nooit garantie heeft gegeven voor het tijdstip en 
dat het niet kunnen herstellen van de hoofdstroom ook voor Essent onverwacht kwam. Dit heeft ertoe 
geleid dat “de communicatie tussen het GBT en Essent op zaterdagmiddag enige tijd in een gespannen 
sfeer verlopen [is]. De burgemeester heeft aangegeven dat hij na zijn uiting van boosheid en ergernis over 
de zijns inziens niet nagekomen toezegging, vervolgens op zakelijke basis samen met Essent de zaken 
weer heeft opgepakt” (Dorst e.a. 2006: 58). 
 
Mechanisme: Het vasthouden van de coördinerende rol door de crisisorganisatie en het 
gebruiken van de kennis van externe experts als input voor besluitvorming. Externe experts kunnen 
op verschillende manieren betrokken worden of raken bij de crisisbeheersing en kunnen algemeen of 
specifiek advies geven. In de onderzochte crises wisselt de positie die externe experts hebben ten opzichte 
van het crisisteam: soms nemen ze zitting in het crisisteam om mede te besluiten, soms nemen ze zelf 
buiten het crisisteam om besluiten en bij andere crises blijven ze meer aan de zijlijn staan. Uit de rapporten 
komt naar voren dat wanneer externe experts ‘gebruikt’ worden als input voor de besluitvorming dit een 
positievere relatie heeft met de kwaliteit van de crisisbeheersing dan wanneer de experts zelf buiten de 
crisisbeheersingsorganisatie om functioneren. Wanneer experts ‘op eigen houtje’ buiten de crisisbeheersing 
om gaan handelen kan dit leiden tot verwarring, verlies aan afstemming en mogelijk het in het geding 
komen van het publieke belang. Externe experts zouden bij een vergadering van het crisisteam hun advies 
kunnen inbrengen en bijvoorbeeld meedoen aan brainstormen, maar dan is het vervolgens aan het crisisteam 
om besluiten te nemen (Interview Appendix 6).  
 Voorbeeldcasus – Asbestbrand Vroomshoop 2008: Wanneer op 12 januari 2008 brand uitbreekt bij het 
bedrijf Auba Kunststof Recycling en de brand overslaat naar een naastgelegen voormalige tennishal, komt 
een grote hoeveelheid asbest vrij. De gemeente Twenterand, waar Vroomshoop onderdeel van uitmaakt, 
werkt bij de crisisbeheersing samen met verschillende externe experts. Tijdens de crisis blijkt dat “[h]et 
gemeentelijk apparaat (…) onvoldoende specifieke kennis [heeft] om inhoudelijk te kunnen sturen op het 
verloop van de activiteiten” (Bos e.a. 2008b: 16). Via Hein Heun wordt de Arbeidsinspectie bij de 
crisisbeheersing betrokken en vervolgens ontstaat onenigheid tussen de Inspectie en de gemeente. ProRail 
dringt intussen bij het crisisteam aan op het geven van een hogere prioriteit voor de schoonmaak van het 
spoor. Als duidelijk wordt dat de schoonmaak nog dagen kan duren, schakelt ProRail Spectrum in om te 
onderzoeken wat de mogelijkheden voor een snellere schoonmaak zijn. Vervolgens wordt door Spectrum 
overleg gevoerd met Hein Heun en RPS, en neemt Hein Heun de schoonmaak op zich (Bos e.a. 2008b: 
12). In deze casus lijken verschillende externe experts allerlei zaken zelf te zijn gaan regelen, buiten de 
gemeente om.  
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5.2.4 Externe communicatie en legitimering 
Naast de functie van leverancier van input voor het besluitvormingsproces, zijn externe experts ook vaak 
betrokken bij de externe communicatie van de crisisbeheersingsorganisatie. Ook bij externe communicatie 
komt deze betrokkenheid voort uit de specifieke kennis en expertise die externe experts op sommige 
terreinen bezitten. De kwaliteit van de communicatie naar de samenleving toe bepaalt gedeeltelijk de 
sociaal-maatschappelijke impact die een crisis heeft en is dus van invloed op de intensiteit en de duur 
ervan. Uit de onderzochte evaluatierapporten volgt de handreiking dat het, net als bij de besluitvorming, 
verstandig is om als crisisorganisatie korte lijnen met de expert te hebben en te behouden.    
 
Mechanisme: Het maken van expliciete afspraken met externe experts omtrent de externe 
communicatie. Tijdens een crisis leven bij ‘het publiek’ vaak gevoelens van onzekerheid. Burgers weten 
niet precies wat er gaande is en wat de gevolgen voor henzelf zijn. Naast het treffen van maatregelen om 
de daadwerkelijke schade te beperken, is het voor een overheidsorganisatie ook belangrijk dat ingespeeld 
wordt op de percepties die mensen van de situatie hebben. Een goede crisiscommunicatie zorgt ervoor dat 
de gevoelens van onzekerheid afnemen en kan daarnaast nodig zijn om de genomen maatregelen uit te 
voeren. Crisiscommunicatie is dan ook essentieel, zoals in veel van de onderzochte evaluatierapporten 
wordt onderstreept. Om de boodschap uit te dragen zijn persconferenties en websites zeer geschikt. In de 
evaluatierapporten wordt onderstreept dat de crisiscommunicatie helder en consistent moet verlopen; 
zowel vanuit de crisisbeheersingsorganisatie zelf als tussen de crisisorganisatie en betrokken externe 
experts. Dit wordt op een typerende manier verwoord in het evaluatierapport over de Asbestvondst in 
Kanaleneiland in 2012: “[c]ommunicatie is bij crises van groot belang, maar dit is bij de asbestvondst in 
Kanaleneiland niet professioneel opgepakt. De eerste dagen was de communicatiefunctie tegelijkertijd 
belegd bij de gemeente Utrecht en Mitros. Dit leidde tot verwarring bij bewoners door niet op elkaar 
afgestemde communicatieboodschappen. De communicatie valt te typeren als reactief in plaats van 
proactief. Het actiecentrum Crisiscommunicatie was onvoldoende op sterkte” (Jansen e.a. 2012: 4).  
 In de evaluatierapporten wordt daarom vaak de aanbeveling gedaan dat de crisisorganisatie met alle 
betrokken experts afspraken maakt over de lijn die wordt aangehouden omtrent de communicatie naar de 
samenleving. Zo is het voor de kwaliteit van de crisiscommunicatie – en daarmee de kwaliteit van de 
crisisbeheersing – bijvoorbeeld belangrijk dat samen met de verschillende betrokken partijen een duidelijk 
moment wordt voorbereid waarop één gemeenschappelijke boodschap naar buiten wordt gebracht en dat 
afgesproken wordt of externe experts zelf op mediaverzoeken ingaan. Externe experts kunnen 
bijvoorbeeld worden meegevraagd naar een persconferentie om vanuit hun kennis de genomen 
maatregelen te verduidelijken. Dit kan dan tevens zorgen voor legitimering van de genomen besluiten. 
Hoewel de evaluatierapporten het belang van het maken van afspraken onderstrepen, dient wel een 
kanttekening geplaatst te worden. Externe experts zijn ‘extern’ en dat betekent dat de overheid niet kan 
afdwingen dat een expert zelf wel of niet naar buiten treedt. De overheid kan hier wel op aansturen door 
overleg te plegen, maar volledige controle of regie is onmogelijk en vaak ook onwenselijk.  
 Voorbeeldcasus – Instorten steiger Amercentrale: Wanneer in 2003 in de Amercentrale een steiger instort, 
moet een reddingsoperatie op touw gezet worden om mensen uit de ketel te bevrijden. Deskundigen van 
Essent en de onderaannemers Hertel en CMI helpen de crisisorganisatie door technische advisering en 
uitvoering van vakkundige taken. De gemeente kiest ervoor om de externe communicatie centraal in eigen 
hand te houden en als enige de pers te woord te staan betreffende de crisisrespons. In lijn hierop wordt 
direct vanaf het begin met Essent afgesproken dat deze geen eigen mededelingen mag doen richting de 
buitenwereld, anders dan een zuiver feitelijke beschrijving van de gebeurtenissen. Met de onderaannemers 
van Essent – Hertel en CMI – heeft de gemeente echter geen expliciete afspraken gemaakt, ervan 
uitgaande dat de afspraken met Essent automatisch ook voor deze partijen golden en door Essent zouden 
worden gecommuniceerd. Dit blijkt een onterechte aanname als Hertel en CMI door de pers worden 
benaderd en hier op ingaan. Het gevolg is dat de berichtgeving in de media inconsistent verloopt. 
Vervolgens probeert het BT dit te herstellen door Hertel en CMI via Essent te verplichten niet meer in te 
gaan op mediaverzoeken. Het evaluatierapport van het COT concludeert:  “Het ware beter geweest als de 
gemeente de afspraken omtrent het woordvoerderschap en communicatie 1-op-1 met alle betrokken 
partijen op het terrein van de Amercentrale had afgestemd, inclusief Hertel en CMI” (Helsloot e.a. 2004: 
40). 
 Voorbeeldcasus – Aanslag Koninginnedag 2009: Op 30 april 2009 rijdt een zwarte Suzuki Swift tijdens de 
festiviteiten van Koninginnedag in Apeldoorn met hoge snelheid door de afzettingen en het publiek dat 
langs de kant van de weg staat de kijken heen, waarna het tegen het monument De Naald tot stilstand 
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komt. Hierbij verliezen acht mensen het leven en raken achttien mensen gewond. Na de aanslag besluit 
het crisisteam om specifieke informatie over de slachtoffers niet openbaar te maken. Echter, de Stichting 
Koninklijk Apeldoorn blijkt ook informatie over de slachtoffers in haar bezit te hebben en communiceert 
deze zelf naar buiten. Als de crisisorganisatie hier hoogte van krijgt, besluit het CoPI de stichting te vragen 
dit niet langer te doen (IOOV 2009: 297-298).  
 Voorbeeldcasus – Stroomstoring Tieler- en Bommelerwaard 2007: Bij een laagvliegoefening op 12 december 
2007 vliegt een Apache gevechtshelikopter tegen hoogspanningskabels die over de Waal hangen. De 
helikopter moet een noodlanding maken, een aantal kabels knapt en de armen van de 
hoogspanningsmasten raken beschadigd. Een grote stroomstoring in de Bommerlerwaard en een deel van 
de Tielerwaard is het gevolg: 50.000 huishoudens en vele bedrijven komen zonder stroom te zitten. 
Vanwege de structuur van het elektriciteitsnetwerk in het getroffen gebied is het lastig de elektriciteit snel 
te hervatten. De crisisbeheersing richt zich daarom op het herstellen van de aangerichte schade en op het 
verlenen van zorg aan de bevolking. Tijdens een eerste persconferentie in de ochtend van 13 december 
heeft het RBT graag dat Continuon – de beheerder van het elektriciteitsnetwerk – aanschuift. Het bedrijf 
is echter niet aanwezig. “Door de overheidsvoorlichters werd dit ingeschat als ‘hoogst ongelukkig’, omdat 
er op dat moment erg veel behoefte was bij de bevolking en bij bestuurders aan uitleg over waar 
Continuon mee bezig was en wat men kon verwachten. Toen bovendien later, via onze mediawatching, 
bleek dat medewerkers/woordvoerders van Continuon wel vanuit de plaats incident commentaar en 
prognoses gaven, werd dat nog vervelender. Coördineren en bewaken van de boodschap (belangrijk in 
verband met de noodzakelijke eenduidigheid) wordt dan schier onmogelijk” (Scholtens e.a. 2008: 223). 

 
Mechanisme: Het vooraf afstemmen van de inhoud van de boodschap alvorens deze naar buiten 
wordt gecommuniceerd. In de uitwerking van het voorgaande mechanisme is besproken dat in de 
rapporten het belang van het maken van afspraken wordt onderstreept. Daarbij ging het voornamelijk 
over afstemming van wie naar buiten treedt. Daarnaast wordt in de evaluatierapporten ook ingegaan op 
het afstemmen van de inhoud van de boodschap. Tijdens een crisis moeten besluiten vaak snel genomen 
worden, waardoor de tijd beperkt is om informatie te verifiëren. Echter, een foutieve boodschap die naar 
buiten toe gecommuniceerd wordt, kan de onzekerheid onder burgers vergroten en de crisis onnodig doen 
aanwakkeren. Een bron van miscommunicatie kan de technische aard van de verkregen informatie zijn. 
Specialisten zijn gewend aan het gebruik van technische termen en vakjargon, waar leken de betekenis 
vaak niet van kennen. Voor communicatie naar het brede publiek zal dit ‘vertaald’ moeten worden naar 
een begrijpbare en duidelijke boodschap. Afstemming met externe experts over de inhoud van de 
boodschap kan daarmee positief gerelateerd worden aan de kwaliteit van de crisisbeheersing.  
 Voorbeeldcasus – Brand TU Delft 2008: Op 13 mei 2008 ontstaat lekkage in het gebouw van de faculteit 
Bouwkunde van de TU Delft. De lekkage wordt door een loodgieter verholpen. Later op de ochtend 
merken studenten en medewerkers een vreemde geur en even daarna rook op bij een koffiezetapparaat. Al 
snel daarna komen vlammen tevoorschijn en de Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) proberen de brand te 
bestrijden. Wanneer zij merken de situatie zelf niet te kunnen beheersen, wordt alarm geslagen en het 
pand ontruimd. Doordat de brand zich via het plafond heeft verspreid, blijkt de situatie ook voor de 
brandweer moeilijk te beheersen. Uiteindelijk moet ook de brandweer het pand verlaten vanwege 
instortingsgevaar en gaat het gehele pand verloren. Bewoners van de nabijgelegen wijken moeten ramen 
en deuren gesloten houden vanwege de rookontwikkeling en naastgelegen studentenflats worden 
ontruimd vanwege gevaar voor asbest. Het Coördinatieteam Plaats Incident (CTPI) communiceert op een 
gegeven moment aan woningbouwvereniging DUWO – de beheerder van de studentenflats – dat de 
studenten weer terug mogen en veel studenten keren naar hun huis terug. Kort daarop krijgt DUWO 
echter van de brandweer te horen dat de huurders nog niet terug mogen, omdat de situatie nog niet veilig 
is. DUWO verzoekt de aanwezige studenten daarom weer weg te gaan en dit leidt tot verwarring. Temeer 
omdat niet duidelijk is of de studenten die avond nog wel terug kunnen of dat zij elders moeten worden 
ondergebracht. Uiteindelijk tonen metingen later die middag aan dat de situatie onder controle is en dat de 
huurders alsnog terug kunnen (Zannoni e.a. 2008).  
 
Mechanisme: Het betrekken van externe experts om besluiten te legitimeren. Externe experts 
kunnen betrokken worden vanwege de specifieke kennis en expertise die ze leveren voor de 
besluitvorming, maar ze kunnen ook benaderd worden om de genomen besluiten te legitimeren of aan een 
bepaalde doelgroep te laten zien dat hun belangen worden afgewogen. Zo werd tijdens het Hoogwater in 
Groningen LTO ingezet; de belangen van de boeren werden zo meegenomen bij de crisisbesluitvorming. 
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De relatie tussen het betrekken van externe experts en legitimiteit is tweeledig. Aan de ene kant kan het 
betrekken van experts een negatieve invloed hebben op de legitimiteit. De maatschappij kan het idee 
krijgen dat bepaalde besluiten genomen zijn omdat bepaalde externe partijen daar belang bij hadden of het 
beeld kan ontstaan dat de overheid de crisis niet meer in de hand heeft en daarom experts heeft ingezet. 
Aan de andere kant kan de betrokkenheid van experts juist positief uitwerken. Een externe expert kan een 
besluit van de overheid legitimeren, doordat de ingebrachte expertise zorgt voor onderbouwing van het 
besluit. Zonder de expert was deze – technische – onderbouwing er wellicht niet geweest. Ook kan het 
draagvlak van het genomen besluit worden vergroot, doordat de betrokkenheid van experts de 
representativiteit van de samenleving kan waarborgen.  
 Voorbeeldcasus – Mexicaanse griep 2009: In 2009 waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
voor een grieppandemie, waarop in vele landen maatregelen worden getroffen om verdere verspreiding 
van het zogenoemde H1N1-virus tegen te gaan. Eén van de maatregelen betreft vaccinatie. Hoewel nog 
geen vaccin beschikbaar is, zou dat wel snel op de markt kunnen komen als op dat moment tot aanschaf 
wordt overgegaan. De Nederlandse overheid bestelt daarop 34 miljoen dosis vaccin, zodat de gehele 
bevolking in Nederland en op de Nederlandse Antillen twee keer ingeënt kan worden. Bij de inenting 
moet, aldus het advies van het deskundigenberaad, CIb en de Gezondheidsraad (GR), gestart worden met 
risicogroepen. Na afloop van de pandemie blijken de gevolgen van de pandemie echter allerzins mee te 
vallen: het aantal slachtoffers blijkt lager te liggen dan bij de normale seizoensgriep (Helsloot & Van 
Dorssen 2011). Tijdens de uitbraak van de grieppandemie zijn Coutinho (van het CIb) en hoogleraar 
virologie Osterhaus (Erasmus Universiteit) belangrijke spelers in de communicatie naar de samenleving. 
Coutinho wordt gezien als “hét gezicht van de griep” (Helsloot & Van Dorssen 2011: 22) en beiden 
worden beschouwd als “superdeskundigen” (Helsloot & Van Dorssen 2011: 124). Door Coutinho de 
media te woord te laten staan, is het voor het ministerie van VWS mogelijk een beeld te creëren dat 
onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en kennis uitstraalt. Het evaluatierapport concludeert echter ook dat 
de Rijksoverheid hierdoor behoorlijk afwezig leek in de media. De betrokkenheid van Osterhaus in de 
overheidscommunicatie krijgt bovendien een negatieve bijklank als in de samenleving, aangewakkerd door 
berichtgeving in de media, aandacht ontstaat voor “(…) de controverse rond de vermeende 
belangenverstrengeling tussen Osterhaus en de farmaceutische industrie” (Helsloot & Van Dorssen 2011: 
142). Daarmee is de relatie tussen de betrokkenheid van externe experts en de legitimering van de 
crisisbeheersing ten tijde van de Mexicaanse griep tweeledig.  
 
5.3 Een vergelijking met buitenlandse ervaringen  
 
In deze paragraaf kijken wij naar wat geleerd kan worden van de inzet van externe experts in vergelijkbare 
crisissituaties die zich hebben voorgedaan in het buitenland. Om de betrokken externe experts en hun 
rollen systematisch in kaart te kunnen brengen is een schillenmodel opgesteld, dat wordt beschreven in 
paragraaf 5.3.1. In de paragrafen die daarna volgen wordt eerst een schets gepresenteerd van het verloop 
van de crisis, waarna aan de hand van het schillenmodel wordt ingezoomd op de externe experts die al dan 
niet betrokken zijn. Zoals weergegeven in paragraaf 5.1 is aan de hand van een aantal vooraf vastgestelde 
criteria een selectie gemaakt uit de lijst van 60 crises die als grondslag voor dit onderzoek dient. Daaruit 
zijn het Hoogwater in Groningen en de Scheepsbrand in Velsen naar boven gekomen. Vervolgens is 
getracht een vergelijkbare casus in het buitenland te vinden, die qua grootte van het incident en impact 
overeenkomt met de Nederlandse casus. Ook moet het land waarin de crisis heeft plaatsgevonden 
vergelijkbaar zijn om zinvolle lessen te kunnen trekken en moet naar aanleiding van de crisis een 
voldoende gedetailleerd evaluatierapport zijn geschreven. Op basis van deze criteria hebben wij de 
Nederlandse casus ‘Hoogwater Groningen’ kunnen vergelijken met de overstroming van de rivier de Elbe 
in Duitsland. In de paragrafen 5.3.2 en 5.3.3 worden beide cases eerst afzonderlijk behandeld en 
vervolgens wordt in 5.3.4 een vergelijking gemaakt. Hoewel de overstroming in Duitsland op grotere 
schaal plaatshad en de gevolgen daarmee groter waren (zowel in termen van slachtoffers als economische 
schade) bestaan enkele overeenkomsten. Zo werden beide crises veroorzaakt door hevige regenval en was 
het voor de crisisbeheersingsorganisaties mogelijk daarop te anticiperen. Daarmee is het mogelijk een 
vergelijking te trekken tussen beide cases, maar gezien de verschillen die desondanks bestaan in onder 
andere de bestaande crisisstructuren, kunnen de getrokken lessen niet zomaar vertaald worden naar de 
Nederlandse context. Als gevolg van de grote verschillen die bestaan a) tussen landen in de crisisstructuren, 
b) de manier waarop evaluatierapporten na een crisis worden gemaakt, en c) de aard van crises, bleek het 
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voor Velsen niet mogelijk een goede vergelijkbare casus te vinden. Hier wordt in paragraaf 5.3.6 nader op 
ingegaan.  
 
5.3.1 Een schillenmodel van betrokkenheid 
Om de diverse experts en hun rol nader te systematiseren, presenteert figuur 5.1 een schematisch 
schillenmodel waarin de diverse experts ten opzichte van de bestuurlijke en operationele kern worden 
geplaatst. Dit schillenmodel is afgeleid uit de bespreking van de institutionele context in hoofdstuk 3, 
alsmede uit de resultaten van de latere hoofdstukken. Het schillenmodel is opgebouwd vanuit twee 
dimensies: (1) welke positie neemt de externe expert in ten opzichte van de bestuurlijke- en operationele 
kern van de crisisbeheersingsorganisatie, en (2) door wie worden externe experts betrokken. Bij de 
‘zelfbenoemde experts’ is de tweede dimensie niet relevant: zij kunnen in elke schil actief zijn, afhankelijk 
van hun invloed en positie ten opzichte van de bestuurlijke- en operationele kern.  
 

  

 
 
 
Bij de bespreking van iedere casus in het vervolg van deze paragraaf, wordt steeds verwezen naar het 
schillenmodel. In de eerste schil vinden we de externe experts die betrokken worden door de bestuurlijke 
en operationele kern en ook zitting hebben in één of meerdere bestuurlijke dan wel operationele teams. In 
de tweede schil bevinden zich externe experts die betrokken worden door de bestuurlijke/operationele 
kern of door een expert uit de eerste schil. Zij leveren input die direct wordt meegenomen in de 
besluitvorming of bij de communicatie, maar zij bevinden zich niet (structureel) in het 
crisisbeheersingsteam. De derde schil wordt gevormd door de experts die door de bestuurlijke kern 
betrokken worden, of door experts uit de eerste of tweede schil, ten behoeve van minder urgente aspecten 
van de crisis – vaak voor zeer specifieke vragen en voor een zeer korte termijn.  
 
5.3.2 Hoogwater in Groningen 
In de maand december van 2011 viel er erg veel regen in Nederland: een dubbele maandhoeveelheid 
kwam naar beneden. De waterschappen draaiden volop waardoor, rond de jaarwisseling, het waterpeil 
weer tot normale waarden was teruggebracht. De grond was echter nog verzadigd en kon een nieuwe 
hoeveelheid water niet meer verwerken. Dat was wat er in de eerste week van januari 2012 gebeurde. 
Nieuwe, grote hoeveelheden neerslag kwamen gelijk in het watersysteem terecht en deden de 
waterstanden rap stijgen (Waterschap Noorderzijlvest 2012: 8). Als reactie stelden de waterschappen 
polders open om het overtollige water te bergen en er werden vaarverboden ingesteld. Een bijkomend 
probleem was de sterke wind die opstak: hierdoor was het in het noorden niet mogelijk om overtollig 
water op de Waddenzee te spuien.  

Hoewel heel Nederland te maken had met hoge waterstanden, was de situatie in het noorden het meest 
kritiek en werd deze in de provincie Groningen als ‘ernstig’ aangemerkt (De Volkskrant, 5 januari 2012). 
Sinds veertien jaar waren de waterstanden niet zo hoog geweest (Noordhollands Dagblad, 5 januari 2012). 

Figuur 5.1  
Positionering van experts in schillen rond de bestuurlijke-  
en operationele kern  

 Schil 3 

 Schil 2 

 Schil 1 

Bestuurlijke 
kern 
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Vanwege de stijgende waterstanden, schakelde het verantwoordelijke waterschap Noorderzijlvest in 
Groningen de eigen calamiteitenorganisatie in en werd op 2 januari overgegaan tot coördinatiefase 2. 
Volgens de vaste procedures werd de veiligheidsregio Groningen geïnformeerd. Vanwege de snel 
veranderende situatie ging het waterschap nog dezelfde avond voor sommige gebieden over naar 
coördinatiefase 3. Op 4 januari bereidde de veiligheidsregio een GRIP voor, dat om 22.00 uur 
daadwerkelijk als GRIP 2 werd ingesteld. Een uur later volgde reeds een opschaling naar GRIP 4 en had 
de veiligheidsregio de volledige regie overgenomen. De crisis concentreerde zich rond twee specifieke 
plaatsen: Tolberter Petten waar de situatie ‘zorgwekkend’ was en Woltersum waar gesproken werd van 
‘urgent en dreigend’ (Haasjes e.a. 2012: 18). De waterstanden bereikten op 9 januari weer het streefpeil en 
er kon worden afgeschaald naar GRIP 0 (Waterschap Noorderzijlvest 2012: 5-7). 
 Om de situatie te kunnen beheersen, werden diverse experts betrokken in de crisissituatie. Voordat wij 
deze aan de hand van het schillenmodel bespreken (zie tabel 5.1 voor hun positionering), schetsen wij 
eerst de bestuurlijke en operationele kern van de crisisbeheersingsorganisatie. In de casus Hoogwater 
Groningen wordt de bestuurlijke en operationele kern gevormd door de veiligheidsregio Groningen, met 
het bijbehorende ROT, RBT en CoPI. In de eerste schil vinden we, als externe experts, de waterschappen 
Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Fryslân. De waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest werden 
direct vertegenwoordigd binnen hun veiligheidsregio, zowel op bestuurlijk als op operationeel niveau 
(Waterschap Noorderzijlvest 2012: 12). Uit de evaluatierapporten (Waterschap Noorderzijlvest 2012; 
Haasjes e.a. 2012) komt naar voren dat het Wetterskip Fryslân niet direct deelnam aan de vergaderingen, 
maar als één van de partners binnen de veiligheidsregio wel intensief samenwerkte om maatregelen 
onderling af te stemmen en informatie te delen. Omdat het hier gaat om een partner binnen de 
veiligheidsregio, is gekozen voor positionering in de eerste schil.  
 

 
Tabel 5.1 
Hoogwater Groningen: positionering van de betrokken externe experts in schillen  
Schil  Experts  
Bestuurlijke / 
operationele kern  

Veiligheidsregio Groningen (ROT, RBT, CoPI)  

Schil 1  Waterschap Hunze en Aa’s; Waterschap Noorderzijlvest;  
Wetterskip Fryslân; LTO 

Schil 2 Kade-inspecteurs beschikbaar gesteld door Waterschap 
Rivierenland, Waterschap Groot Salland en Waterschap 
Noorderkwartier; communicatieadviseurs geleverd door 
Waterschap Reest en Wieden en Waterschap Groot Salland; 
adviesbureaus; NAM; KPN; Waterbedrijf Groningen; Gasunie; 
netwerkbeheerder Enexis  

Schil 3  Veehouders en transporteurs; Ministerie van EL&I; Unie van 
Waterschappen; Defensie; Deltaris; enkele zelfstandige adviseurs  

  
 
Het is gebruikelijk dat de diverse partners die binnen het ROT vertegenwoordigd zijn een eigen werkplek 
hebben in het crisisteam. Tijdens de calamiteit van het hoogwater namen zeer veel vertegenwoordigers 
van het waterschap Noorderzijlvest zitting in deze zogenoemde ‘werknis’. Door de 
oververtegenwoordiging verliep het overleg en de coördinatie binnen het team van 
waterschapmedewerkers niet optimaal (Waterschap Noorderzijlvest 2012: 16; Interview Appendix 6). Het 
waterschap geeft later aan dat het belangrijk is dat één persoon de leiding neemt en een ‘helikopter-view’ 
behoudt. Overigens is het niet zo dat alle vertegenwoordigers van de waterschappen uit de werknis 
deelnamen aan de vergaderingen van het ROT; hier zat alleen de Algemeen Commandant in.  

Ook binnen het RBT ontstonden aan het begin afstemmingsproblemen, doordat – onder andere door 
een foutieve alarmering – teveel mensen deelnamen aan vergaderingen (Haasjes e.a. 2012: 18). Hieruit kan 
worden afgeleid dat het aantal deelnemers van een vergadering niet te groot moet zijn om het team 
effectief te laten opereren. Deze observatie kan natuurlijk op gespannen voet staan met de wens ook 
externe experts te betrekken bij de vergaderingen: enerzijds is het goed externe experts aan te laten 
schuiven tijdens vergaderingen omdat zo informatie goed gedeeld kan worden, maar anderzijds bestaat het 
risico dat het aantal deelnemers te groot wordt en afstemming/slagvaardigheid bemoeilijkt wordt. 
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Omgekeerd is de ervaring van het RBT in deze casus dat, alhoewel een wisselende samenstelling van het 
team leidt tot “verschillen in het verloop van de vergaderingen, dit geen problemen heeft meegebracht 
voor de crisisbesluitvorming” (Haasjes e.a. 2012: 18). Daaruit zou kunnen worden opgemaakt dat experts 
kunnen worden toegelaten tot het besluitvormingsteam in wisselende vergaderingen en in wisselende 
samenstelling. Zodra de informatiebehoefte de deelname van externe experts niet meer vereist, hoeft niet 
gevreesd te worden hun deelname te beëindigen.  

Vanwege de specifieke aard van de hoogwatercrisis in hun gebied, was het waterschap Noorderzijlvest 
een zeer belangrijke partner voor de veiligheidsregio. Vanwege de specifieke kennis die nodig was, had de 
veiligheidsregio vaak en gerichte informatie nodig van dit waterschap. De informatie-uitwisseling verliep 
hoofdzakelijk vraag gestuurd: de veiligheidsregio gaf aan waar behoefte aan was en het waterschap leverde 
prompt deze kennis en informatie. Dat gebeurde zowel via e-mail, hard-copy documenten, het landelijke 
crisismanagementsysteem (LCMS) als telefonisch. Wel werd altijd gezorgd dat bij overdracht via 
documenten of LCMS telefonisch of ‘live’ contact plaatsvond, zodat de gegeven informatie toegelicht kon 
worden. De Algemeen Commandant en het Sectiehoofd speelden hier een belangrijke rol in. Over het 
algemeen verliep deze overdracht goed, al werd het vanuit de veiligheidsregio soms lastig gevonden dat 
het waterschap met prognoses werkte en geen ‘harde’ garanties kon geven (Interview Appendix 6).  

Een andere externe expert die gepositioneerd is binnen de eerste schil van betrokkenheid is de LTO. 
Omdat gevreesd werd dat enkele dijken niet stevig genoeg zouden blijken, besloot het RBT over te gaan 
tot een vrijwillige evacuatie van de Tolberter Petten en een gedwongen evacuatie van Woltersum en 
omgeving. Deze maatregelen hadden grote gevolgen voor de agrarische bedrijven in het gebied. Ongeveer 
700 stuks vee moesten worden geëvacueerd (Almere Vandaag, 5 januari 2012; Boerderij Vandaag, 6 
januari 2012a). De zogenoemde ‘veevacuatie’ viel onder regie van de veiligheidsregio. Het bleek een 
complexe en langdurige operatie. De veiligheidsregio erkende dat zij deze operatie niet alleen af kon, zoals 
(voor het onderhavige onderzoek heel treffend) verwoord door één van de betrokkenen: “Ik heb mensen 
nodig die vee kunnen laden. Geen uniformen, maar specialisten” (Haasjes e.a. 2012: 14). Daarom werd een 
vertegenwoordiger van LTO als Officier van Dienst Vee opgenomen in het CoPI (Haasjes e.a. 2012: 14) 
en informeerde LTO direct het beleidsteam (Boerderij Vandaag, 6 januari 2012a). Een Actiecentrum Vee 
werd opgericht voor de operationele uitvoering. Hierin waren veehouders, transporteurs, LTO en het 
ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) vertegenwoordigd (Haasjes e.a. 2012: 
14). Omdat zij geen directe inbreng hadden op de bestuurlijke en operationele kern en het hier gaat om de 
uitvoering van een specifiek onderdeel, zijn deze actoren ingedeeld in de derde schil. Uit het 
evaluatierapport van de veiligheidsregio komt vooral het beeld naar voren dat LTO betrokken is geweest, 
omdat specifieke kennis nodig was over de ‘veevacuatie’. Niet alleen kende LTO alles ins-en-outs van het 
gebied, deze organisatie wist ook precies wat nodig is voor een operatie van een degelijke omvang en 
complexiteit en beschikte over een bestand van boeren waar het te evacueren vee kon worden 
ondergebracht (Interview Appendix 6).  

Zodra LTO kort na het uitbreken van de crisis ter plaatse kwam, werd gelijk een intensieve 
samenwerking gezocht (Interview Appendix 6). Uit de mediaberichtgeving kan echter ook nog een andere 
reden worden opgemaakt. Boeren stonden niet bereidwillig tegenover een evacuatie vanwege de hoge 
kosten en de potentieel schadelijke gevolgen voor het vee. Boerderij Vandaag (6 januari 2012b) citeert een 
boer: “Er is wat paniekerig gereageerd vannacht en gehandeld vanuit protocollen (…). Vroeger hielden de 
boeren zelf het water in de gaten. Nu gaan er mensen over die er toch minder verstand van hebben.” 
Daaruit zou kunnen worden afgeleid dat het betrekken van LTO voor de evacuatie ook zorgde voor een 
legitimering en het creëren van vertrouwen richting de boeren. LTO heeft zodoende gefungeerd als een 
brug tussen boeren en overheid en ervoor gezorgd dat de boerenbelangen – zoals het treffen van 
regelingen voor schade – direct bij de besluitnemers werden ingebracht (Boerderij Vandaag, 6 januari 
2012a; Interview Appendix 6). Ondanks dat de wetenschappelijke literatuur waarschuwt voor de risico’s 
van het inbrengen van sterke (eenzijdige) belangen in een besluitvormingsteam, laat deze casus zien dat 
het een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de succesvolle crisisbeheersing.  

In de tweede schil rond de crisisbeheersingsorganisatie in de casus van het hoogwater in Groningen 
bevinden zich experts die geen zitting hebben in de besluitvormingsteams, maar wel (directe) input leveren 
aan de besluitvorming en communicatie. In de casus van het hoogwater in Groningen is een deel van deze 
groep experts benaderd door het waterschap Noorderzijlvest om een oordeel te geven over de situatie 
rond Woltersum en om en vanwege de omvang van de crisis de eigen capaciteit aan te vullen. Het ging 
daarbij voornamelijk om deskundigen van andere waterschappen en om adviesbureaus op het gebied van 
kade-inspectie, piping en een specifiek softwareprogramma. Voor deze grote calamiteit had het (kleine) 
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waterschap Noorderzijlvest niet genoeg keringsdeskundigen voorhanden en doordat er regulier al werd 
samengewerkt met andere keringsdeskundigen is bijstand van hen gevraagd. Daarbij ging het voornamelijk 
om een second-opinion van de eigen bevindingen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het kennisinstituut 
Deltaris; met de betrokken medewerker bestonden vooraf al contacten. Ook werden 
communicatieadviseurs ingezet om het eigen cluster te versterken en werden vanuit dit cluster directe 
contacten onderhouden met het ROT (Noorderzijlvest 2012: 12; 17-18). Ook hier bestonden vooraf al 
contacten en werd door de andere waterschappen hulp op communicatiegebied aangeboden.  

Naast de bestaande, reguliere contacten met kennisexperts zijn crisispartners betrokken waarmee 
voorafgaand convenanten zijn afgesloten. Het gaat hier om beheerders van de vitale infrastructuur. Samen 
met deze partners is in kaart gebracht wat de risico’s waren voor de infrastructuur en zijn de te nemen 
maatregelen besproken. Zij hebben directe input geleverd voor de besluitvorming en sloten ook 
(incidenteel) aan bij het CoPI en ROT. De ervaringen over de samenwerking ten tijde van de crisis zijn 
positief, maar Haasjes e.a. (2012: 26-27) brengen wel enkele verbeterpunten naar voren. Zo werden de 
crisispartners bijvoorbeeld niet tijdig genoeg geïnformeerd en waren de faciliteiten voor de crisispartners 
bij het CoPI en ROT niet toereikend. 

Bij de derde schil gaat het om experts die een rol vervullen voor een specifieke taak op een specifiek 
moment. Het gaat hier in deze casus om uitvoering eerder dan input voor besluitvorming. Uit de 
evaluatierapporten komen diversie experts naar voren. Zo is Defensie bijvoorbeeld betrokken om met een 
F-16 beelden te maken van de dijken. Dit stelde de waterschappen en de veiligheidsregio in staat om snel 
te zien waar kwel door de dijk heenkwam en waar ingrijpen nodig was. Defensie is een partner binnen de 
veiligheidsregio en in geval van nood kan een beroep op de organisatie worden gedaan. Het waterschap 
Noorderzijlvest en Defensie hebben de beelden gezamenlijk geanalyseerd en een advies voorgedragen aan 
het ROT en RBT. De uiteindelijke beslissing op basis van die informatie wordt binnen beide teams 
genomen (Interview Appendix 6). Tot slot speelde de Unie van Waterschappen een belangrijke rol in de 
crisiscommunicatie; de Unie nam alle persvragen met een landelijke insteek over van de lokale 
waterschappen om die te ontlasten (Noorderzijlvest 2012: 12-13).  
 
5.3.3 Overstroming van de rivier Elbe 
Overstromingscrises zijn natuurlijk niet uniek voor Nederland. Internationaal vinden geregeld zeer grote 
overstromingsrampen plaats. De uitdaging is om een internationale crisis te vinden die qua potentiële 
impact vergelijkbaar is met de crisis rond het hoogwater in Groningen. Het is immers zinloos om de 
lessen uit de casus van het hoogwater Groningen te vergelijken met de verwoesting van New Orleans 
door orkaan Katrina. Ook is het weinig zinvol om lessen te trekken uit internationale cases in totaal 
andere contexten (ontwikkelingslanden) of uit een lang verleden. Een crisis met een vergelijkbare, zij het 
wel relatief grotere, impact als het hoogwater in Groningen vond plaats in een buurland van Nederland en 
niet erg lang geleden. In augustus 2002 vond in het oosten en zuidoosten van Duitsland de grootste 
overstroming in een eeuw plaats. Vooral de deelstaat Saksen met de hoofdstad Dresden werd zwaar 
getroffen. Waar een waterstand van 2 meter normaal is voor de Elbe in augustus, bereikte het op 17 
augustus een stand van 9,40 meter. Ook het grondwaterpeil was 3 meter gestegen, wat tot grote 
problemen leidde in kelders en voor de stabiliteit van huizen. De situatie ontstond door hevige regenval 
op 11, 12 en de ochtend van 13 augustus. In deze eerste fase van de overstromingen veranderde de 
rivieren in het Erzgebirge in kolkende rivieren en werden door de kracht van het water bruggen, huizen en 
wegen weggevaagd. Ook braken enkele dijken. Op 14 augustus stopte het met regenen en werd het water 
teruggedrongen tot de rivierbedding van de Weiβeritz.  

Ondanks het stoppen van de neerslag steeg het peil in De Elbe snel en de tweede fase van de crisis trof 
vooral het noordelijke deel van Dresden. Op 15 augustus werd een aantal stadsdistricten van Dresden 
geëvacueerd: niet alleen vele inwoners moesten elders worden ondergebracht, ook enkele ziekenhuizen 
moesten ontruimd worden. Om te voorkomen dat een 10 meter lange boot een belangrijke brug raakte als 
deze losbrak, werd besloten de boot op te blazen. De overstroming kreeg veel media-aandacht en veel 
Duitse burgers boden hulp aan in de vorm van donaties of kwamen ter plaatse om de handen uit de 
mouwen te steken. Dit leidde tot een nieuwe situatie die beheerst moest worden: naar schatting 16.900 
mensen uit Saksen en 6.600 van daarbuiten reisden af naar het getroffen gebied en dit leidde tot grote 
coördinatieproblemen. Op 18 augustus begon het waterpeil te zakken en op 26 augustus werd het 
noodalarm ingetrokken. De overstroming had op dat moment in Saksen aan tien mensen het leven gekost; 
110 mensen raakten gewond (Richter e.a. 2009; Von Kirchbach 2002).  
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Tabel 5.2 
Betrokken experts verdeeld in schillen voor Overstroming Elbe  
Schil  Experts  
Bestuurlijke / 
operationele kern  

District van Saksen; Ministerie van Binnenlandse Zaken van 
Saksen 

Schil 1  Bundeswehr; Bundesgrenzschutz; brandweer; Rode Kruis  
Schil 2  

Schil 3  Technisches Hilfswerk; Johanniter-Unfall-Hilfe; Arbeiter-
Samariter-Bund; Malteser Hilfsdienst; Deutsche 
Lebensrettungsgesellschaft 

 
 
Het Duitse crisisbeheersingssysteem is gebaseerd op het subsidiariteitsprincipe, wat inhoudt dat de 
crisisbeheersing eerst op het lokale niveau plaatsvindt, gevolgd door het districts-, regionale, deelstatelijk 
en federale niveau. De wettelijke verantwoordelijkheden voor het lokale niveau zijn echter beperkt van 
omvang en betreffen voornamelijk brandweertaken. Tijdens de Elbe overstromingen werd de bestuurlijke en 
operationele kern gevormd door het district. In een later stadium nam het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken van Saksen (een deel van) de taken over (Richter e.a. 2009: 8). In de eerste schil vinden we 
verschillende externe partijen, waarbij een deel overheidsorganisaties betreft en ook een non-
gouvernementele organisatie (NGO) is opgenomen. De Bundeswehr is onder andere gespecialiseerd in het 
uitvoeren van reddingsacties, het herstellen van wegen, het stabiliseren van dijken en het aanleggen van 
noodbruggen. Zij beschikt hiervoor over een speciale uitrusting en was daarom de enige organisatie die 
deze taken kon uitvoeren ten tijde van de overstromingen. Ook bouwde zij samen met het Rode Kruis een 
kamp voor 3.500 evacuees. Het Rode Kruis is één van de belangrijkste organisaties als het gaat om 
hulpacties in tijden van crises en rampen. Net als andere NGO’s helpt het Rode Kruis bij het verzorgen 
van evacuees, maar daarnaast is de organisatie als enige aangewezen om de registratie te verzorgen van 
evacuees en vermisten. Op het eerste oog lijkt het bij de Bundeswehr en het Rode Kruis te gaan om 
organisaties die zich voornamelijk bezig houden met de uitvoering van opgedragen taken. Toch zijn ze in 
tabel 5.2 in schil 1 geplaatst en niet in schil 3. Dit komt doordat vanuit deze organisaties liaisons hebben 
deelgenomen aan de crisismanagementteams op alle niveaus. Niet alleen hebben de organisaties onderling 
nauw samengewerkt; het Rode Kruis, de Bundeswehr, de Bundesgrenzschutz en brandweer namen ook actief 
deel aan de crisismanagementteams en onderhielden nauwe contacten met de verantwoordelijke officials. 
Daarom kunnen zij gezien worden als experts uit de eerste schil. Voor de Bundeswehr geldt bovendien ook 
dat ze zelf – als reactie op het voorspelde weer – maatregelen heeft genomen en in actie is gekomen 
(Richter e.a. 2009: 9 e.v.).  

Ook de Bundesgrenzschutz is in de eerste schil opgenomen. Deze organisatie heeft tot taak de Duitse 
deelstaten ‘bij uitzonderlijk gevaar’ (zoals natuurrampen) te ondersteunen (Richter e.a. 2009: 11). Vanaf 
het moment dat de crisis uitbrak, heeft de Bundesgrenzschutz gelijk geanticipeerd door een operationeel 
hoofdkwartier neer te zetten. Van hieruit is de gehele operationele organisatie gecontroleerd en 
gecoördineerd. De publieke autoriteiten waren niet bij machte een dergelijke, grote operatie uit te voeren 
en daarom werd de expertise van de Bundesgrenzschutz ingezet. Het ging zowel om technische expertise als 
personele capaciteit. De samenwerking met de andere organisaties verliep goed en werd positief 
gewaardeerd. Wel wordt als kritiekpunt aangedragen dat de Bundesgrenzschutz, net als de Bundeswehr en de 
brandweer, een sterk hiërarchische structuur kent. De reguliere structuren kunnen tijdens een crisis een 
goede taakuitvoering in de weg staan, omdat het dan nodig kan zijn dat een brandweercommandant een 
politieman aanstuurt of dat een civiele crisisorganisatie een militaire organisatie aanstuurt (Richter e.a. 
2009: 11 e.v.). Dit vraagt een zekere flexibiliteit van de organisatie. Tot slot wordt ook de brandweer tot de 
eerste schil gerekend. Brandweerlieden vervulden vele en diverse taken, waaronder het wegpompen van 
water en het beschermen van chemische, olie- en gasinstallaties. De brandweer had niet alleen een liaison 
in het crisisteam, maar werd ook beschouwd als consultant voor de crisisbeheersingsstaf. Omdat de 
brandweerlieden het gebied goed kenden, werd de organisatie ook verantwoordelijk voor het opzetten van 
een incidentcommando.  

In de casus van de overstroming van de Elbe kunnen wij geen externe experts identificeren die 
gepositioneerd zijn in de tweede schil. De experts die tot nu toe beschreven zijn, namen allemaal via 
liaisons op een structurele manier zitting in één of meerdere crisisbeheersingsteams en behoren daarmee 
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tot de eerste schil. De overige actoren die betrokken zijn geweest, namen geen deel uit van een dergelijk 
team en hielden zich meer bezig met uitvoeringstaken. Zij behoren daarmee tot de derde schil. De eerste 
externe expert die we hier kunnen plaatsen, is de Technische Hilfswerk: een hulporganisatie die gefinancierd 
wordt vanuit het federale Ministerie van Binnenlandse Zaken en tot taak heeft technische hulp te leveren 
wanneer de nationale veiligheid of veiligheid van burgers in het geding is. Dit betreft onder andere rampen 
(Richter e.a. 2009: 12 e.v.). Vanuit de crisisorganisatie op districtsniveau kregen zij het verzoek hulp te 
leveren bij het begaanbaar krijgen van wegen, het evacueren van mensen en het schoonmaken na een 
ontstaan olie lek. De Technische Hilfswerk heeft zich gespecialiseerd in dergelijk taken en beschikt over 
speciale apparatuur en getraind personeel. De organisatie richt zich alleen op de uitvoering van dergelijke 
operaties en wordt – meestal – gecoördineerd vanuit de brandweer. Tijdens de Elbe overstromingen werd 
nauw samengewerkt met de brandweer, de Bundeswehr en Bundesgrenzschutz en werden materieel en 
personeel onderling ‘uitgeruild’ bij de uitvoering van gezamenlijke acties (Richter e.a. 2009: 12 e.v.). Een 
dergelijke nauwe samenwerking kan het risico met zich meebrengen dat bestaande hiërarchische 
structuren gaan botsen en een effectieve samenwerking bemoeilijken, zoals ook hierboven geschetst.  

Tijdens de Elbe overstromingen speelden, naast het Rode Kruis uit de eerste schil, nog vier andere 
NGO’s een belangrijke rol voor operationele taken. In het Duitse crisisbeheersingsstelsel zijn de vijf 
NGO’s formeel erkend en gecertificeerd om mee te helpen in tijden van crises en rampen. Deze 
samenwerking is institutioneel vastgelegd (Richter e.a. 2009: 8). Daarbij hebben de organisaties ieder een 
eigen ‘specialisme’. Zo is de Malteser Hilfsdienst gespecialiseerd in het bouwen van tentenkampen en de 
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft in het uitvoeren van reddingsoperaties op het water. 
Crisisbeheersingsorganisaties kunnen de beschikbare kennis en expertise van deze organisaties gericht 
inzetten op die plaatsen waar dat nodig is. Door de specifieke uitrusting en het getrainde personeel waar 
de NGO’s over beschikken, zijn ze een onmisbare schakel geworden in het Duitse crisisbeheersingsbestel 
(Richter e.a. 2009: 12 e.v.). Toch wordt bij de inzet van deze organisaties een belangrijk knelpunt 
geformuleerd: het crisismanagementteam van de Elbe overstromingen wist niet goed wat precies de 
capaciteiten waren van de verschillende organisaties en dat bemoeilijkte een effectieve inzet. Ook 
ontstonden problemen in de coördinatie en aansturing. Deze problemen deed de NGO’s besluiten de 
aansturing zelf te organiseren. Dit werkte echter niet altijd even goed. De onderzoekscommissie (Von 
Kirchbach 2002: 243-245) heeft daarom geadviseerd de coördinatie meer vanuit de centrale 
crisisorganisatie te laten lopen en de NGO’s meer in de vaste structuren op te nemen. Zo zouden de 
NGO’s dichter op de medische responsteam gezet kunnen worden (Richter e.a. 2009: 29).  

Tot slot heeft ook de Saksische politie een belangrijke rol vervuld. In tegenstelling tot de andere 
organisaties, valt de politie niet automatisch onder het commando van het crisismanagementteam. Vooral 
aan het begin leidde deze ‘losse’ positie van de politiediensten tot veel knelpunten, doordat geen goede 
afstemming plaatsvond met het crisisteam. Dit is gedurende de crisis verbeterd. Volgens Richter e.a. (2009: 
14 e.v.) kan deze verbetering vooral worden toegeschreven aan de persoonlijke contacten die bestonden 
tussen de politie, brandweer en enkele civiele officials.  
 
5.3.4 Vergelijking tussen de Nederlandse en Duitse casus 
Ondanks dat de crises vergelijkbaar zijn, is het nog steeds lastig een vergelijking te trekken tussen het 
Hoogwater Groningen en de Elbe overstromingen. Al is het maar omdat de schaal en gevolgen van de 
crisis niet gelijkwaardig zijn. Waar het in Groningen ging om een urgente dreiging voor een mogelijke 
dijkdoorbraak, zijn in Saksen grote delen daadwerkelijk overstroomd en zijn er ook slachtoffers gevallen. 
Daarnaast is het Duitse crisisbeheersingssysteem anders ingericht dan het Nederlandse. Toch is het 
interessant om te kijken hoe de experts in Duitsland zijn betrokken en hoe de relaties tot de 
crisisbeheersingsorganisatie daar waren georganiseerd.  

Beide crises betreffen een natuurramp, waarbij het water snel en tot op zekere hoogte onverwachts 
steeg. Dit leidde ertoe dat beslissingen snel moesten worden genomen en dat moest worden overgegaan 
tot evacuaties. In vergelijking met de casus in Groningen was de noodzakelijke reactietijd in Saksen nog 
korter. Door het bergachtige gebied stijgt het water in Saksen veel sneller en volgt het een veel 
dynamischer, meer onvoorspelbare loop (Richter e.a. 2009: 2). Zowel in Nederland als in Duitsland 
werden externe experts ingezet ten behoeve van de evacuatie. In Duitsland werden daarvoor de 
organisaties ingezet die een institutionele inbedding hebben in het crisisbeheersingssysteem. In Nederland 
werd de expertise van LTO ingezet om de ‘veevacuatie’ te (helpen) leiden. Deze organisatie was zelf snel 
ter plaatse en bleek een goede partner.  
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Zo op het oog kan worden opgemerkt dat de Duitse aanpak als voordeel heeft dat het in de 
crisisbeheersing en -communicatie gaat om institutionele partners, waardoor minder afspraken nodig 
zouden zijn, terwijl het in de Nederlandse situatie ging om een relatieve ‘buitenstaander’, waarvan wellicht 
moeilijk kon worden ingeschat hoe de samenwerking zou verlopen en of de boerenbelangen teveel zouden 
doorklinken in de besluitvorming. Uit de bestudeerde evaluatierapporten en interviews komt echter het 
beeld naar voren dat in Nederland de samenwerking met de incidentele externe expert LTO goed is 
verlopen, terwijl in Duitsland problemen ontstonden met de coördinatie van de institutioneel 
ingeschakelde externe experts. Voor een deel waren deze problemen te wijten aan een te grote afstand 
tussen de crisisbeheersingsorganisatie en de betrokken NGO’s en voor een deel aan de hiërarchisch 
opgebouwde interne structuur van de verschillende organisaties, zoals Bundesgrenzschutz en Bundeswehr. Als 
oplossing reikt de Duitse onderzoekscommissie aan dat de rol van hiërarchische verhoudingen ten tijde 
van een ramp nader beschreven dient te worden en dat leiderschap en coördinatie centraal belegd moeten 
worden, zodat een uniform begrip van de situatie ontstaat (Von Kirchbach 2002: 244). Daarnaast wordt 
het belang van trainingen onderstreept: meer trainingen zijn noodzakelijk om coördinatieprocessen te 
kunnen stroomlijnen en te zorgen dat je elkaar begrijpt en op één golflengte zit. Liaisons moeten beter 
getraind zijn in het tijdens een crisis snel en effectief oproepen van gespecialiseerde organisaties en moeten 
– vooraf – een goed beeld hebben van welke organisaties waarvoor kunnen worden ingezet (Richter e.a. 
2009: 31).  

In de Duitse casus zijn minder organisaties ingezet die dichter tot de bestuurlijke/operationele kern 
hebben gestaan dan in de Nederlandse casus. Het gaat daarbij om overheidsorganisaties of organisaties die 
vanuit de overheid als rampenbestrijdingsorganisatie worden erkend en ook als zodanig 
verantwoordelijkheden dragen. In Nederland is het beeld meer divers; hier komen experts voor in alle drie 
de schillen en met verschillende achtergronden. Wat beide cases gemeen hebben is dat de contacten met 
de organisaties al voor de crisis zijn ontstaan. De veiligheidsregio Groningen onderhield contacten met de 
diverse crisispartners en wist zo ten tijde van het Hoogwater precies wie waarvoor benaderd kon worden. 
Hierdoor is het wellicht niet nodig dat de organisaties dichter tot de bestuurlijke/operationele kern staan: 
taken en verantwoordelijkheden zijn helder uitgewerkt. Wat ook opvalt in beide cases is dat persoonlijke 
contacten en oefeningen zeer belangrijk zijn en door de evaluatierapporten uit beide cases genoemd 
worden als één van de redenen waarom de samenwerking goed is verlopen. Of dat contact ontstaat vanuit 
voorgestructureerde, institutionele afspraken of vanuit een incidentele een nauwe samenwerking met een 
crisispartner lijkt geen verschil te maken. Het ‘pre-crisis’ contact en trainingen dienen zich overigens niet 
alleen te beperken tot het verkrijgen van inzicht in elkaars expertise, het kweken van onderling begrip en 
het afstemmen van rollen en verantwoordelijkheden. Ook praktische zaken, zoals noodzakelijke 
faciliteiten zijn belangrijk. Tijdens het Hoogwater Groningen had een aantal experts geen toegang tot 
computernetwerken en tijdens de Elbe overstroming bleken radiosystemen niet op elkaar aan te sluiten.  

Tot slot dient te worden opgemerkt dat zowel in Nederland als Duitsland het mogelijk was vooraf 
contacten te onderhouden, omdat de crisisbeheersingsautoriteiten de inschatting maakten dat een 
dergelijke crisis zich met een bepaalde waarschijnlijkheid zou kunnen voordoen. De hieruit afgeleide 
investering in het onderhouden van contacten en het regelmatig uitvoeren van oefeningen is daardoor zeer 
waardevol gebleken. Dit geldt natuurlijk niet voor iedere crisis of potentiële overstroming. Hoewel een 
overstroming vaak getypeerd wordt als ‘onvermijdbare natuurramp’, gaat het ook hierbij vaak om 
‘sluipende watercrises’ (Saeijs 2009: 173-174). Door verschillende ontwikkelingen is het politieke en 
maatschappelijke bewustzijn van het belang van waterveiligheid toegenomen. Zo hebben de tsunami in 
Azië in 2004 en de overstromingen in Engeland in 2007 laten zien tot welke maatschappelijke 
ontwrichting overstromingen kunnen leiden en is de aandacht voor klimaatveranderingen gestegen. In 
Nederland hebben diverse studies laten zien dat de potentiële effecten voor aantallen slachtoffers en 
economische schade sinds 1995 groter zijn geworden. En omdat het risico wordt bepaald door de kans en 
de omvang van het effect, is het risico sinds 1995 ook in Nederland gegroeid. Hierdoor wordt het besef 
sterker dat waterveiligheid een belangrijk thema is. Het beheersen van watercrises is op diverse manieren 
institutioneel ingebed en de nadruk van het veiligheidsbeleid ligt vooral op preventie (Saeijs 2009).  

Deze algemene trend is ook terug te zien in de activiteiten van de veiligheidsregio Groningen, waar 
vooraf aandacht bestond voor mogelijke watercrises. Uit een eerdere watercrisis uit 1998 is geleerd dat het 
waterschap in een dergelijke situatie een belangrijke partner is en dat goede contacten en samenwerking 
buiten de crises om zeer waardevol kunnen zijn (Interview Appendix 6). Het is aannemelijk dat ook de 
Duitse autoriteiten een sterk besef hebben van de risico’s van een watercrisis en daar ook intensief op 
inzetten. Dit maakt het mogelijk tijdens een crisis snel te anticiperen en gelijk de experts te betrekken die 
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waardevol kunnen zijn. Een kanttekening daarbij is wel dat de samenwerking niet moet leiden tot een 
exclusieve focus op experts waarmee vooraf al contacten bestaan. Elke crisis kent immers zijn eigen 
dynamiek en kan een eigen expertise vereisen dat (nog) niet voorhanden is in het opgebouwde netwerk.  
 
5.3.5 De scheepsbrand in Velsen 
Op dinsdagochtend 30 januari 2007 brak brand uit in de machinekamer van een 143 meter lange 
diepvriestrawler van Rederij Van der Zwan, die afgemeerd lag in een zijkanaal van het Noord-Hollands 
kanaal. Niemand raakte gewond, maar de brand bleek zeer hevig en erg moeilijk te bedwingen. Toen de 
brandweereenheden ter plaatse kwamen, schaalden zij gelijk op naar ‘middelgrote brand’ en vervolgens 
naar ‘grote brand’. Extra eenheden werden opgeroepen, waaronder twee blusboten uit Amsterdam en 
Zaanstad. De zes aanwezige brandwachten op het schip en de tankautospuit assisteerden de brandweer, 
onder andere met begidsen. In de loop van de dag ontstond het gevaar dat het schip zou ontploffen, 
doordat op het dek gasflessen aanwezig waren. Nadat in de directe omgeving (giftige) stoffen werden 
gemeten, zoals blauwzuur, koolmonoxide, zwaveldioxide en stikstof (AD / Amersfoortse Courant, 2 
februari 2007), en schoenen van hulpverleners op het schip wegsmolten door de hitte, besloot het OT op 
te schalen naar GRIP 3. Een GRIP 4 werd overwogen, maar werd niet ingezet, omdat dit volgens de 
procedures alleen voor grensoverschrijdende incidenten geld (Zannoni e.a. 2007: 25). Aan het eind van de 
middag was de dreiging voor ontploffing geweken, maar was de brand nog niet onder controle. Vanaf de 
kade was de brandweer begonnen met het spuiten van schuim, maar de bluswerkzaamheden moesten 
worden onderbroken toen het schip dreigde te kapseizen (Trouw, 31 januari 2007). Vanwege de hevige 
rookontwikkeling werden omwonenden en rond de 500 medewerkers van nabijgelegen bedrijventerreinen 
geëvacueerd, werden wegen in de omgeving afgezet (waaronder de A9) en werden op Schiphol de 
Polderbaan en Zwanenburgbaan gesloten (BN / De Stem, 31 januari 2007; Trouw, 31 januari 2007). 
Uiteindelijk volgde op 1 februari het bericht dat de ‘brand stabiel’ was (Zannoni e.a. 2007: 40). De 
brandweer besloot het schip te laten ‘leegbranden’; doordat het schip wel stabiel lag was het gevaar 
geweken (Eindhovens Dagblad, 2 februari 2007). Omwonenden in een straal van vijf kilometer werd 
geadviseerd geen groenten uit eigen tuin te eten vanwege het mogelijke gevaar van dioxine (Het Parool, 9 
februari 2007).  
 
 

Tabel 5.3  
Betrokken experts verdeeld in schillen voor Scheepsbrand Velsen  
Schil  Experts  
Bestuurlijke / 
operationele kern  

Gemeenten Velsen en Beverwijk (OT, BT, CoPI) 

Schil 1  Havenbedrijf Amsterdam; CNB; reder 

Schil 2 Rijkswaterstaat; Scheepvaartinspectie; BOT-mi; RIVM; 
Svitzer Wijsmuller 

Schil 3  Nutech (RISK); NVIC; NVWA; Stichting Salvage; RTV 
Noord-Holland 

 
 
Bij de Scheepsbrand in Velsen lag de bestuurlijke en operationele kern op gemeentelijk niveau bij de gemeenten 
Velsen (brongebied) en Beverwijk (effectgebied). De burgemeester van Velsen had de leiding over de 
rampenstaf. Tabel 5.3 geeft inzicht in de positionering van de betrokken externe experts ten opzichte van 
die kern. Het Havenbedrijf Amsterdam bevindt zich in de eerste schil; een regiomanager had zitting in het 
Operationeel Team (OT). Het Havenbedrijf droeg zorg voor het afsluiten van de scheepvaartroute in 
verband met de hevige rookontwikkeling en probeerde daarna mogelijkheden te vinden voor schepen om 
van en naar het Noordzeekanaal te varen (Zannoni 2007: 24, 30, 39). Hierbij werd nauw samengewerkt 
met de ter plaatse zijnde havenmeester Beverwijk. In het evaluatierapport van het COT (Zannoni 2007: 50) 
wordt opgemerkt dat deze havenmeester geen zitting had in het CoPI, maar dat zijn deelname daaraan wel 
“een waardevolle aanvulling [had] kunnen betekenen (…) omdat hij specifieke kennis van het gebied en 
van beschikbaar materieel [had] kunnen inbrengen”. Naast deze logistieke taken was het Havenbedrijf 
Amsterdam ook betrokken bij bluswerkzaamheden (Zannoni 2007: 44). Ook de reder valt onder de eerste 
schil. Kort na het uitbreken van de brand werd ter plaatse een CoPI opgericht, waar ook een 
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afgevaardigde van de rederij aan deelnam (Zannoni 2007: 24). Gedurende de crisis bleven contacten vanuit 
de crisisorganisatie bestaan met de reder; zowel via het CoPI als in het Regionaal Crisiscentrum waar 
onder andere overleg met verzekeraars en de gemeente werd gevoerd over de inzet van Wijsmuller en de 
reder het contract tekende voor inzet van Wijsmuller (Zannoni 2007: 36; 50).  
 Tot de eerste schil kan ook het Centraal Nautisch Beheer (CNB) gerekend worden, dat kort deel 
uitmaakte van het CoPI en betrokken was bij het OT. Het OT heeft onder andere advies gevraagd aan het 
CNB over de mogelijke consequenties voor het scheepvaartverkeer en het CNB de externe communicatie 
naar schepen laten verzorgen. Het CNB nam deel aan het OT vanuit haar communicatierol en deed dat op 
momenten dat daar behoefte aan bestond (Zannoni 2007: 28; 51; 69). Het CNB verzorgde ook de inbreng 
van Rijkswaterstaat in het OT, dat zelf had besloten niet naar het OT te gaan. Het evaluatierapport 
(Zannoni 2007: 51) concludeert dat deelname van Rijkswaterstaat wel wenselijk was geweest “om 
zodoende voldoende kennis en expertise in te brengen rond waterkwaliteit en rond eventuele benodigde 
maatregelen op en rond het Noordzeekanaal”. Omdat Rijkswaterstaat wel input leverde, maar geen deel 
uitmaakte van het OT, is deze expert in de tweede schil gepositioneerd.  
 De experts uit die tweede schil hebben geen (structurele) zitting in de bestuurlijke/operationele kern, 
maar leveren wel advies die door het crisisteam wordt meegenomen. Hier vinden we de 
Scheepvaartinspectie (onderdeel van de Inspectie Verkeer en Waterstaat). De Inspectie was betrokken bij 
de bluswerkzaamheden en gaf advies over de te volgen aanpak. Zo zijn de bluswerkzaamheden met 
schuim “(…) reeds na 10 minuten afgebroken op advies van de scheepvaartinspectie omdat het schip te 
veel slagzij [maakte] en het niet bekend was hoeveel slagzij het schip nog kon hebben” (Zannoni 2007: 58). 
In deze rol heeft de Scheepvaartinspectie kortstondig deel uitgemaakt van het CoPI (Zannoni 2007: 50).  
 In de tweede schil vinden we ook het BOT-mi en de MOD van het RIVM. Het BOT-mi bood zelf 
hulp aan bij de meldkamer voor het verrichten van metingen. Het OT besloot hierop het BOT-mi en 
RIVM te vragen om metingen uit te voeren, zodat zogenaamde ‘pluimberekeningen’ gemaakt konden 
worden (Zannoni 2007: 28). Daarnaast werd het RIVM advies gevraagd over de waterkwaliteit en 
onderzocht de organisatie tijdens de nafase de mogelijke lange termijn gevolgen voor betrokken 
hulpverleners. De door het RIVM en BOT-mi geleverde gegevens werden door het crisisteam direct 
gebruikt voor de besluitvorming en onder andere door een GGD-arts naar bewoners gecommuniceerd 
tijdens een bewonersbijeenkomst (Het Parool, 9 februari 2007).  
 In de tweede schil kan ook het bedrijf Svitzer Wijsmuller geplaatst worden, dat gespecialiseerd is in 
scheepsbrandbestrijding. Op de eerste dag dat de brand was uitgebroken, melde dit bedrijf zich 
verscheidene keren zelf bij verschillende onderdelen van de crisisbeheersingsorganisatie en bij 
Rijkswaterstaat. Het bedrijf werd verteld dat de inzet niet nodig was; toch bereide Wijsmuller een inzet 
voor samen met Nutech (RISK). De brandweer was op dat moment bezig met blussen en verwachtte op 
die manier de situatie alleen te kunnen beheersen. De brandweer had ook contact gehad met de 
Vlaardingse brandweer, waar in 2002 een vissersschip in brand had gestaan, en uit dat contact was de 
indruk ontstaan dat de gekozen aanpak juist was (Zannoni 2007: 58). Door de hitte konden de 
brandweerlieden het schip echter niet meer betreden en door het vele bluswater begon het schip slagzij te 
maken. Toen de trossen onder teveel spanning kwamen te staan, werd vanuit het OT uiteindelijk toch 
contact gezocht met Wijsmuller voor assistentie. Het OT overwoog op dat moment het gecontroleerd 
laten afzinken van het schip. In eerste instantie ging het in het contact met Wijsmuller om een gerichte 
vraag naar de mogelijkheden voor blussen en de gevaren van verdere kanteling. Het bedrijf raadde het 
gecontroleerd afzinken echter af en bij een inspectie ter plaatste bleek het risico op kapseizen mee te 
vallen. Wel werd voor de zekerheid een extra tros bijgezet. Een verzoek om aan boord te mogen 
inspecteren, werd afgewezen. De volgende morgen overwoog de brandweer toch een verdere inzet van 
Wijsmuller – die ‘op afroep beschikbaar blijft’ – voor verkenningen aan boord. Op dat moment werd 
vanuit de gemeente een juridische procedure in gang gezet en werd overlegd over de offerte. Zodra het 
contract rond was, kon Wijsmuller in de ochtend van de derde dag ingezet worden voor de 
brandbestrijding. Er volgde een intensieve samenwerking tussen Wijsmuller en de 
brandweer/Rijkswaterstaat (Zannoni 2007).  

De derde schil wordt gevormd door experts die voor randzaken en voor specifieke taken worden ingezet. 
Hier vinden we onder meer het bedrijf Nutech (RISK) dat door Wijsmuller wordt ingeschakeld. Al vanaf 
het eerste moment dat Wijsmuller zich aanbiedt bij de crisisorganisatie, werkt de crisisorganisatie samen 
met Nutech (Zannoni 2007: 27; 34). Dit bedrijf heeft echter zelf geen (directe) contacten met de 
crisisbeheersingsorganisatie en behoort daarmee tot de derde schil. Tot deze schil behoort ook de NVWA. 
In verband met de door de MOD uitgevoerde metingen is navraag gedaan bij de NVWA over mogelijke 
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gevolgen van het gemeten tolueen en benzeen voor het vee in de omgeving en voor het voedsel (Zannoni 
2007: 31; 42). Omdat het hier gaat om een heel specifieke vraag, wordt de NVWA in de derde schil 
geplaatst. Dit geldt ook voor het NVIC), dat een toelichting geeft bij de meetresultaten van de MOD 
(Zannoni 2007: 31). Ook de Stichting Salvage wordt in de derde schil ingedeeld. Uit het evaluatierapport 
wordt niet duidelijk waar Salvage precies voor is ingeschakeld (Zannoni 2007: 29), maar vermoedelijk ging 
het hier onder andere over het opnemen van de schade.  

Volgens een in 2006 gesloten convenant wordt RTV Noord-Holland betrokken bij calamiteiten om de 
informatievoorziening naar burgers te verzorgen (Zannoni 2007: 20). Nadat burgers via geluidswagens 
verzocht waren ramen en deuren te sluiten, werd vanuit het Regionaal Crisiscentrum contact opgenomen 
met RTV Noord-Holland. De rampenzender verzoekt vervolgens om meer informatie, omdat onduidelijk 
is voor welk gebied de doorgekregen waarschuwing geldt. Uit het evaluatierapport en mediaberichtgeving 
komt echter een beeld naar voren van een niet goed functionerende samenwerking tussen RTV Noord-
Holland en crisisteam. De gebrekkige samenwerking leidde, onder andere, tot de verspreiding van 
verkeerde berichtgeving die vervolgens leidde tot ‘verwarring’ en tot de naleving van maatregelen die 
helemaal niet nodig bleken (Zannoni 2007: 26; 29; Het Parool, 3 maart 2007). Een foutieve 
informatievoorziening kan grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor het vertrouwen dat burgers hebben 
in de crisisbeheersingsorganisatie. Een goede samenwerking en informatiedeling tussen rampenzender en 
crisisorganisatie lijkt hiermee essentieel. 
 Bestudering van de onderzoeksrapportenen, verslaglegging in de media leert dat de beheersing van de 
crisis Scheepsbrand Velsen niet vlekkeloos lijkt te zijn verlopen. Vooral in de media is het oordeel hard. 
Hier wordt bijvoorbeeld gesproken over ‘chaos’ (Het Parool, 3 maart 2007). In BN / De Stem (3 februari 
2013) uit een ‘scheepsbranddeskundige’ ferme kritiek op de brandweer die ‘knullig’ te werk zou zijn 
gegaan. Alhoewel het evaluatierapport (Zannoni 2007) diverse knelpunten tegen het licht houdt, kan het 
eindoordeel over de kwaliteit van de crisisbeheersing toch als ‘overwegend positief’ worden getypeerd. In 
het evaluatierapport wordt opgemerkt dat het schip uiteindelijk toch toegankelijk bleek, ondanks de 
inschatting van de brandweer dat dit niet meer het geval was. Wijsmuller is, uiteindelijk, in staat gesteld om 
verkenningen uit te voeren. In het evaluatierapport wordt tevens opgemerkt dat een verschil in 
risicoacceptatie bestaat tussen de externe expert (het in scheepsbrandbestrijding gespecialiseerde bedrijf 
Wijsmuller) en de brandweer (Zannoni 2007: 59). Door de beschikbare specialistische apparatuur kan een 
dergelijke externe expert gerichte acties uitvoeren. Het is vervolgens speculatief welke gevolgen een vroege 
inzet van de externe expert zou hebben gehad voor de brandbestrijding, maar in het rapport wordt 
geoordeeld dat het bedrijf wellicht eerder had moeten worden betrokken binnen het CoPI (Zannoni 2007: 
60). Het rapport pleit er dan ook voor “om nauwe banden met dergelijke firma's aan te gaan, ook op 
andere gebieden dan de scheepsbrandbestrijding waar specifieke specialistische kennis, ervaring en 
apparatuur voor nodig zijn” (Zannoni 2007: 75).  
 In een havengebied waar vele schepen passeren, is het raadzaam om vooraf contacten te leggen met 
experts die bij een eventuele crisis kunnen worden ingezet. Wanneer met Wijsmuller vooraf (meer) 
contacten hadden bestaan, was een inzet tijdens de crisis wellicht gemakkelijker verlopen. Doordat tijdens 
de crisis eerst nog contractzaken geregeld moesten worden, duurde het lang voordat de expertise kon 
worden ingezet. De CoPI-leden verzochten ‘om een snellere afhandeling’ (Zannoni 2007: 35). Bovendien 
bleef lang onduidelijk wat de status en positie van het bedrijf was ten opzichte van de crisisorganisatie. 
Hoewel verschillende malen de aangeboden expertise werd afgewezen, heeft het OT wel diverse malen 
specifieke vragen bij het bedrijf uitgezet. Daaruit kan worden afgeleid dat wel degelijk behoefte bestond 
aan de kennis van deze externe expert (Zannoni 2007: 60). Pas toen de brandweer de controle leek te 
verliezen, werd overgegaan op inzet van Wijsmuller. Ondanks dat de beschikbare tijd beperkt was en snel 
gehandeld moest worden, hadden de juridische, contractuele aspecten van de samenwerking prioriteit. Dit 
leidde tot tijdsverlies en heeft de situatie, wellicht, minder overzichtelijk gemaakt.  
 
5.3.6 Internationale vergelijking  
Voor een vergelijking van de Scheepsbrand Velsen met een internationale case is gezocht naar een 
buitenlandse infrastructurele crisis met een vergelijkbare impact. Voor een goede vergelijking is het 
belangrijk dat het een incident betreft waarbij specialistische kennis noodzakelijk is voor de beheersing 
ervan. We hebben allereerst gezocht op een scheepsbrand, vergelijkbaar aan Velsen. Dit leverde geen 
resultaten op. Daarna hebben wij de zoektocht verruimd naar andere, maar wel vergelijkbare, crises: 
gezocht is naar treinbranden met gevaarlijke stoffen of scheepsbranden (op zee) met passagiers aan boord. 
Het treinongeval in Wetteren van mei 2013 kan een goed vergelijkbare casus zijn, maar van deze crisis is 
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nog geen evaluatierapport verschenen en bovendien valt het buiten het tijdspad dat voor de Nederlandse 
crises is gehanteerd. Ook is gekeken naar olierampen bij olieplatforms, vanwege het specialisme dat hierbij 
komt kijken. Hoewel bij de zoektocht wel mogelijke cases naar voren kwamen – zoals het ongeluk met de 
Costa Concordia en de rampen met de Sea Empress en Deep Horizon – boden deze cases geen bruikbaar 
analysemateriaal op. Soms is helemaal geen evaluatierapport beschikbaar. Het beeld ontstaat bovendien 
dat evaluatierapporten van crises in het buitenland niet zo uitgebreid zijn als in Nederland; daarmee 
bedoelen we dat de beschrijving van de gebeurtenissen en afwegingen ten tijde van de crisis in Nederland 
met meer details worden uitgewerkt in de rapportage ten opzichte van buitenlandse evaluatierapporten. 
Hierdoor is het a) niet duidelijk of externe experts betrokken zijn geweest en b) wat de achterliggende 
redenen hiervan zijn geweest. Voor een zinvolle vergelijking is het nodig dat experts betrokken zijn 
geweest en dat het evaluatierapport meer achtergrond informatie biedt.  
 
5.4 Conclusie  
 
In een verdiepende analyse van evaluatierapporten zijn mechanismen gedestilleerd over de relatie van de 
betrokkenheid van externe experts bij het proces van crisisbesluitvorming en –communicatie met de 
uitkomst van de crisisbeheersing. De waargenomen mechanismen kunnen worden ingedeeld in de 
categorieën ‘onderwerp’, ‘mobilisatie’, ‘structurering’, ‘kennisoverdracht’ en ‘crisiscommunicatie’. Ten 
aanzien van het onderwerp van de betrokkenheid, zien we dat de reguliere crisisorganisatie de kennis en 
expertise van de externe expert in veel gevallen nodig lijkt te hebben voor een effectieve beheersing van de 
crisis. Soms wordt de externe expert gevraagd om een algemeen advies, maar meestal wordt deze ingezet 
voor een gericht advies. Als externe experts worden betrokken bij het verzorgen van een second-opinion is 
het belangrijk zich te realiseren dat de informatie en adviezen van externe experts onderling tegenstrijdig 
kunnen zijn. Ten aanzien van de mobilisatie van experts zien we dat het onderhouden van een netwerk van 
externe experts in niet-crisistijd een positief effect kan hebben op de crisisbeheersing. Wat opvalt is dat 
samenwerking met experts vaak niet voortkomt uit het actief betrekken door de crisisorganisatie, maar 
veel meer uit de getroffenheid van een organisatie in materiaal of taakuitvoering, via de betrokkenheid van 
een andere expert of doordat de expert zichzelf aanmeldt. De samenwerking met externe experts is geen 
doel op zich. Ten aanzien van de structurering van de betrokkenheid zien we dat een basisstructuur voor 
samenwerking zou moeten worden vastgelegd, waarin duidelijk wordt wat de rollen en 
verantwoordelijkheden zijn. Deze basisstructuur mag niet te gedetailleerd zijn, omdat de mogelijkheid 
open moet blijven om ervan af te wijken. Er bestaat tussen de crisisorganisaties een groot onderscheid in 
wat als ‘extern’ wordt gedefinieerd, welke tevens per situatie kan verschillen. Korte en directe lijnen tussen 
crisisteam en externe expert zijn belangrijk. Dit kan worden bewerkstelligd door de belangrijkste experts, 
bij voorkeur in een vroeg stadium, plaats te laten nemen in het crisisteam. Het is van belang dat partijen 
bekend zijn met elkaars taken, verantwoordelijkheden en rollen. Hoofdlijnen kunnen worden 
meegenomen in de planvorming. Het is gunstig de externe expert naar specifieke informatie te vragen en 
duidelijk te maken wat de status van het advies is. Het lijkt effectief om de coördinerende rol als 
crisisorganisatie in eigen hand te houden en externen niet volledig ‘op eigen houtje’ te laten besluiten. Het 
is effectief gebruik te maken van de inzichten van externe experts, maar betrek hen niet bij de 
daadwerkelijke besluitvorming. Ten aanzien van het proces van kennisoverdracht door externe experts zien 
we dat ondanks het feit dat externe experts meestal een organisatie meebrengen, kennisoverdracht en 
communicatie via persoonlijke contacten, vaak face-to-face, verlopen. Het lijkt effectief om als 
crisisorganisatie bewust te zijn van een, per organisatie variërend, verschil in belangen met een externe 
expert. De crisisorganisatie dient zich bewust te zijn van de belangen die spelen, maar wordt aangeraden 
samenwerking daardoor niet op voorhand of te snel uit te sluiten. Wederzijds vertrouwen lijkt essentieel 
voor effectieve samenwerking. Vertrouwen en kennisoverdracht zijn een dynamisch proces. Hierbij kan 
rekening worden gehouden met de duur van de crisis. Ten aanzien van het proces van crisiscommunicatie 
door externe experts, wordt aangeraden met alle externe experts expliciet afspraken te maken over de 
externe communicatie. Stem ook de boodschap af met de experts voordat deze naar buiten gaat. Als er 
niet met externe experts wordt samengewerkt, betekent dit ook verlies aan controle op externe 
communicatie. Externe experts kunnen een belangrijke rol spelen bij de legitimering van besluiten naar de 
samenleving toe en zouden nauw betrokken dienen te worden bij de externe communicatie. Het is wel van 
belang er rekening mee te houden dat het betrekken van externe experts ook een tegengesteld effect kan 
hebben.  
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Bij het in kaart brengen van de betrokkenheid van externe experts kan een schillenmodel worden gebruikt 
dat is opgebouwd uit twee dimensies: (1) welke positie neemt de externe expert in ten opzichte van de 
bestuurlijke en operationele kern van de crisisbeheersingsorganisatie, en (2) door wie worden externe 
experts betrokken. Gesteld kan worden dat hoe verder een externe expert zich bevindt vanaf de kern, hoe 
minder de invloed op besluitvorming en hoe meer de taken een operationeel karakter krijgen. Een analyse 
van de geanalyseerde crises toont dat vaak een veelheid van externe experts betrokken wordt en dat deze 
over de verschillende schillen heen geplaatst kunnen worden. Uit de geanalyseerde cases kunnen de 
volgende conclusies worden getrokken. Het aantal mensen dat deelneemt aan vergaderingen moet niet te 
groot worden, omdat dit afstemming en slagvaardigheid kan bemoeilijken. Het is daarom belangrijk dat, 
wanneer externe experts betrokken worden, steeds gekeken wordt in hoeverre hun deelname toegevoegde 
waarde heeft en/of noodzakelijk is. Zodra deelname van een externe expert niet meer noodzakelijk is, 
hoeft niet gevreesd te worden deelname te beëindigen; wisselingen in de samenstelling van een crisisteam 
hoeven niet tot problemen te leiden. Een vraaggestuurde informatie-uitwisseling leidt tot een effectieve 
overdracht. Wanneer de informatie bovendien mondeling wordt toegelicht, draagt dat verder bij aan een 
effectieve overdracht. De crisisbeheersingsorganisatie bij het Hoogwater Groningen kreeg te maken met 
een ‘veevacuatie’, wat een specifieke operatie is. Hierbij is effectief gebruik gemaakt van LTO. Doordat de 
veiligheidsregio vroegtijdig erkende dat specialistische kennis nodig was, kon de kennis van LTO goed 
benut worden. Bovendien leidde de inzet van deze belangenorganisatie tot een goed communicatiekanaal 
naar de achterban – de boeren – en kon dat helpen bij het legitimeren van de genomen besluiten. Hieruit 
volgt niet alleen de conclusie dat je vroegtijdig moet erkennen wanneer specialisme nodig is, maar ook dat 
belangen niet altijd tot problemen leiden; sterker: belangen kunnen effectief en nuttig ‘gebruikt’ worden. 
In de pre-crisisfase is het nuttig mogelijke risico’s in kaart te brengen en contacten te leggen met partijen 
die bij een potentiële crisis waardevolle input kunnen leveren. Het is belangrijk dat contacten gelegd en 
onderhouden worden, zodat bij een crisis direct duidelijk is wie waarvoor benaderd kan worden. Zo was 
het bij de overstromingen van de Elbe niet direct duidelijk welke input de NGO’s konden bieden en dit 
bemoeilijkte de inzet. Doordat bij de Scheepsbrand Velsen nog geen contacten bestonden met specialisten 
op het gebied van scheepsbrandbestrijding, moesten daar eerst nog juridische aspecten worden geregeld, 
wat leidde tot tijdsverlies. Wanneer externe experts betrokken worden uit een sterk hiërarchische 
organisatie, kan dit leiden tot botsingen bij een nauwe samenwerking. In dergelijke situaties is het 
belangrijk dat potentiële problemen ondermijnd worden; dit vraagt een zekere flexibiliteit van de 
organisatie(cultuur) en bestaande procedures. Liaisons kunnen een effectieve schakel vormen tussen 
externe partijen en de crisisorganisatie en bijdragen aan het op één golflengte zitten als het gaat om een 
uniform begrip van de situatie en het coördineren van taken. 
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HOOFDSTUK 6 
DE ROLLEN VAN EXTERNE EXPERTS: 
OPZET VOOR EEN Q-METHODOLOGIE 
 
 
 
 
 
6.1 Doel van een aanvullende Q-methodologie studie  
 
De laatste vraag van de onderhavige studie naar de wijze en effecten van betrokkenheid van externe 
experts in crisisbesluitvorming en -communicatie betreft de rol die de externe experts voor henzelf zien 
weggelegd, alsmede de rol die andere betrokkenen (waaronder besluitvormers) voor hen zien weggelegd. 
In hoofdstuk 2 hebben wij de resultaten van wetenschappelijk onderzoek gesystematiseerd. In hoofdstuk 
3 is de formele en informele betrokkenheid van externe experts in het institutionele kader van de nationale 
en lokale crisisbeheersingsorganisatie geschetst. In hoofdstuk 4 is een brede research synthese uitgevoerd 
naar de betrokkenheid van experts in de 60 meest relevante crises van de afgelopen twaalf jaar, aangevuld 
met een zoektocht naar mechanismen waaronder externe experts meer of minder effectief opereren 
(hoofdstuk 5). Na deze deelstudies aan de ‘buitenkant’ van de rol en betrokkenheid van externe experts in 
crisisbeheersing en -communicatie, geven wij in dit hoofdstuk een eerste opzet voor een onderzoek naar 
de beleving van externe experts zelf. Een uitgebreide studie van die beleving zelf valt buiten het kader van 
het onderhavige onderzoek, dat zich toespitst op een analyse van secundaire gegevensbronnen.  

Het idee van rolopvatting en rolgedrag zijn ontleend uit de sociologische roltheorie, ontwikkeld door 
Mead (1934). Roltheorie gaat ervan uit dat sociale actoren bepaalde rollen aannemen, vanuit normen over 
hoe men zich in omstandigheden zou moeten gedragen. Dit wordt het rolgedrag genoemd: het geheel van 
activiteiten dat in overeenstemming is met een bepaalde rol. Zo wordt een externe expert geacht om een 
onafhankelijk advies uit te brengen gebaseerd op integere motieven. Over de norm kan een grote mate van 
consensus bestaan, maar er kunnen ook verschillende opvattingen heersen over welke activiteiten 
(rolgedrag) passend zijn bij een bepaalde rol. Dit wordt de rolopvatting van de sociale actor genoemd. 
Sommige experts zullen wellicht een rolopvatting hanteren waarin zij zich zien als de leverancier van 
objectieve kennis; andere experts kunnen mogelijkerwijs een rolopvatting hebben waarin zij zich zien als 
deelnemer aan besluitvorming. Conflicten kunnen ontstaan wanneer experts met verschillende 
rolopvattingen elkaars rolgedrag percipiëren. Nu wordt het interessant, omdat de mate van consensus over 
rolopvattingen tussen externe experts onderling, tussen besluitvormers onderling en tussen besluitvormers 
en externe experts kunnen worden vastgesteld. Overigens kan het idee van rolgedrag en rolopvattingen 
ook worden verbreed naar normen, waardoor enkele problemen die kleven aan de roltheorie vermeden 
kunnen worden. Coleman (1991) bekritiseert roltheorie vanuit het ontbreken van een verklarend 
gedragsmechanisme, dat gebaseerd zou moeten zijn op de doelgerichtheid van individuen die onder 
bepaalde beperkende omstandigheden keuzes maken.  Normen beperken niet alleen de keuzes van 
besluitvormers en experts, maar vormen ook hun doeleinden. 
 Om de wijze waarop externe experts volgens hun eigen perceptie (zouden moeten) zijn ingebed en 
betrokken in processen van crisisbeheersing en crisiscommunicatie, is het belangrijk om te weten hoe 
besluitvormers en externe experts zelf aankijken tegen de rol van externe experts ten tijde van 
crisissituaties. Dit betreft, in principe, de voorbereiding voor een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen, 
percepties en denkbeelden van besluitvormers en experts. De premisse van een dergelijk kwalitatief 
onderzoek is dat besluitvormers en externe experts, op grond van hun eigen ervaringen, veel informatie 
verschaffen over wat zij zien als de ‘juiste rol’ van externe experts tijdens crisissituaties. De inzichten die 
op deze manier verkregen worden via externe experts en besluitvormers zelf, kunnen helpen om 
richtlijnen te formuleren voor het al dan niet betrekken van externe experts die goed aansluiten op de 
bestaande praktijk. Hierbij is het belangrijk om deze informatie later mee te nemen als aanvullende 
praktijkinformatie bovenop de inzichten die zijn verworven in de onderhavige studie, op grond van de 
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literatuurstudie, de brede scan van onderzoeksrapporten en de diepere, kwalitatieve (inter)nationaal 
vergelijkende analyse van kenmerkende crisissituaties.  
 Door de denkbeelden die leven onder besluitvormers en experts te destilleren uit antwoordpatronen 
van besluitvormers en experts – die leiden tot bepaalde ‘typen’ van experts – wordt het mogelijk om meer 
inzicht te verkrijgen in de vraag waar en hoe externe experts het beste ingezet kunnen worden. Het 
antwoord op deze vraag, gebaseerd op inzichten van professionals zelf, kan in een later stadium verder 
bijdragen aan een betere samenwerking tussen de partijen in het netwerk van actoren dat ten tijde van een 
(complexe) crisis actief wordt.  
 Om goed inzicht te verkrijgen in de denkbeelden, ervaringen en percepties is Q-methodologie een 
geschikte onderzoeksmethode. Deze methode maakt gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve 
technieken en maakt het mogelijk op een systematische wijze denkbeelden, meningen, opvattingen en 
gevoelens te onderzoeken. Het voordeel van de methode is dat de respondenten niet gestuurd worden in 
de antwoorden die zij geven, maar dat de onderzoeker met een open blik het veld ingaat. De data wordt 
verzameld in twee fases. Eerst wordt begonnen met het verzamelen van stellingen. Dit kan zowel 
gebeuren door middel van focusgroepen waarin respondenten met elkaar in gesprek gaan en waarbij zo 
min mogelijk gestuurd wordt in de onderwerpen die aan bod komen, als door middel van 
literatuuronderzoek. Vervolgens worden de stellingen gesorteerd en wordt een selectie gemaakt van een 
aantal stellingen voor de tweede fase. In de tweede fase van het onderzoek wordt aan een set 
respondenten gevraagd de stellingen te sorteren. 35  De verkregen data uit deze tweede fase wordt 
geanalyseerd door middel van factoranalyse. Op deze manier kan een beeld verkregen worden van hoe de 
respondenten de wereld om hen heen zien en beoordelen, zonder dat vooraf de mogelijkheden zijn 
bepaald door de onderzoeker. Ook biedt de methode inzicht in de verschillende denkbeelden die heersen 
en welke groepen op deze manier kunnen worden onderscheiden onder de respondenten. Belangrijk om 
te benadrukken is dat de uitkomsten van het onderzoek niet representatief zijn voor alle besluitnemers en 
externe experts. Dat komt door de kleine omvang van de groep respondenten. Q-methodologie heeft ook 
niet de pretentie om representatieve uitspraken te doen, maar wil inzicht geven in de wijze waarop 
respondenten invulling geven aan de wereld om hen heen zonder dat de onderzoeker daarbij richting geeft 
(zoals in een survey). Als zodanig zoekt de methode niet naar patronen tussen variabelen, maar naar 
patronen tussen individuen (Van Exel & De Graaf 2005; Brown 1993; Dryzek & Berejikian 1993; Van 
Eijk & Steen 2013; Spruijt e.a. 2013).  
 
6.2 Onderzoeksopzet voor een Q-methodologie studie  
 
Als aanzet tot een mogelijk uit te voeren Q-methodologie studie naar de percepties van experts over hun 
rol in crisisbesluitvorming en –communicatie wordt hieronder een schets gegeven van een mogelijk 
vervolgonderzoek. Strikt genomen betreft het hier twee studies: één naar de denkbeelden en percepties 
van experts over hun eigen positie en één naar de denkbeelden en percepties die leven onder 
besluitvormers over de rol van externe experts.  
 De eerste fase betreft het in kaart brengen van stellingen. Deze fase bestaat uit twee stappen. De eerste 
stap betreft het verzamelen van stellingen. Hierbij wordt begonnen met het definiëren van de zogenoemde 
‘concourse’. De concourse bestaat uit alle mogelijke uitspraken of stellingen die gemaakt kunnen worden over 
een bepaalde onderwerp. In andere woorden, het geeft de inhoud weer van de informatie- of 
communicatiestromen die in het alledaagse leven plaatsvinden over een bepaald onderwerp. Daarmee 
omvat het alle relevante aspecten van de discoursen die later zullen worden geïdentificeerd (Van Exel & 
De Graaf 2005: 4). Een concourse kan verbale uitspraken bevatten, maar ook objecten of plaatjes. Verbale 
uitspraken zijn echter het meest gebruikelijk. De uitspraken of stellingen kunnen verzameld worden via 
diverse wegen, zoals interviews, observaties, populaire of wetenschappelijke literatuur.  
 In de onderhavige onderzoeksopzet is de concourse opgebouwd uit een combinatie van de resultaten die 
wij hebben afgeleid uit de wetenschappelijke literatuur, relevante (beleids)documenten (zoals wet- en 
regelgeving, evaluatierapporten en overheidswebsites) en interviews met sleutelinformanten. Voor het 
vaststellen van de concourse wordt geen onderscheid gemaakt tussen besluitvormers en externe experts; het 
betreft hier immers het inzicht krijgen in de bestaande dialoog over het betrekken van externe experts 

                                                 
35 Indien tijdens de eerste fase gebruik gemaakt is van focusgroepen, mogen de daarin geparticipeerde respondenten niet meer 
deelnemen aan de tweede fase.  
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tijdens crisisbeheersing zonder nadere specificatie naar de oorsprong (d.w.z. besluitvormers dan wel 
experts) van deze ideeën. Anders zijn beide groepen ook niet vergelijkbaar. 
 De tweede stap betreft het selecteren van stellingen. Hierbij wordt vanuit de concourse een zogenoemde 
‘Q-set’ samengesteld. Waar de concourse een weergave is van ‘de volledige’ dialoog, is de Q-set een 
verkleinde maar representatieve weergave. De omvang van de Q-set wisselt, afhankelijk van het 
onderwerp dat onderzocht wordt, maar als leidraad kan uitgegaan worden van veertig tot vijftig stellingen 
(Van Exel & De Graaf 2005: 5). Om van concourse naar Q-set te komen, kunnen twee methoden gebruikt 
worden: (1) een nauwkeurige analyse van alle stellingen uit het concourse om zo de representatieve sample 
daaruit voort te laten vloeien, of (2) het afleiden van stellingen aan de hand van een bepaalde theorie die 
gerepresenteerd is in een matrix. Het belangrijkste is dat de geselecteerde stellingen zo divers mogelijk zijn, 
opdat de Q-set zo representatief mogelijk is naar het concourse.  
 In het onderhavige onderzoek zijn de stellingen afgeleid aan de hand van de matrix die is afgebeeld in 
Tabel 6.1. Op deze manier wordt voorkomen dat de selectie willekeurig is. De matrix in tabel 6.1 bestaat 
uit een discourse element (in de kolommen) en een type argument (in de rijen). Dit is vergelijkbaar met de opzet 
van studies van bijvoorbeeld Dryzek & Berejikian (1993) en Van Eijk & Steen (2013). Bij de eerste 
dimensie, het discourse element, hebben we gekozen voor drie elementen, die zijn afgeleid uit het 
onderhavige onderzoek naar de rol en betrokkenheid van externe experts. Het eerste element omvat de 
taken en verantwoordelijkheden van de externe expert. Hieronder valt ook het doel waarvoor de externe 
expert ingezet (kan) worden. Het tweede element is de reden van inschakeling; het ‘waarom’. Hier wordt 
gekeken naar de stimulansen en drijfveren die achter de inschakeling van externe experts liggen. Het 
laatste element is het gedrag van de externe expert: wat doet de expert, welke handelingen worden verricht. 
Voor de tweede dimensie, het type argument, wordt eveneens een driedeling toegepast. Het eerste type 
argument omvat uitspraken die verwijzen naar feiten, of naar uitspraken die als feit worden gepresenteerd. 
Bij het tweede type gaat het om uitspraken die een evaluatief karakter hebben: ze geven een waarde aan 
iets dat zich voordoet of voor zou kunnen doen. Bij het laatste type argument wordt voorgeschreven dat 
iets zich wel of niet zou moeten voordoen.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Aan de hand van deze matrix kunnen stellingen worden geformuleerd. Voor ieder van de negen cellen 
worden vijf stellingen geformuleerd. Zo ontstaat een Q-set van 45 stellingen in totaal. De geformuleerde 
stellingen kunnen, in een vervolgonderzoek, worden voorgelegd aan respondenten. Dat brengt ons bij de 
derde stap, het samenstellen van de P-set. De P-set bestaat uit de respondenten die gevraagd worden de 
stellingen uit de Q-set te sorteren in volgorde van belangrijkheid. Doel van die analyse is niet om 
representatieve uitspraken te doen, maar om met een zo groot mogelijke zekerheid te kunnen stellen dat 
bepaalde factoren of denkbeelden aanwezig zijn onder de onderzochte groep respondenten. Dit heeft 
twee belangrijke consequenties die meegenomen moeten worden bij het samenstellen van de P-set. Ten 
eerste hoeven respondenten niet random geselecteerd te worden of representatief te zijn voor de gehele 
populatie, maar moet gestreefd worden die respondenten op te nemen die theoretisch relevant zijn voor 
het onderzochte onderwerp.  
 Dat betekent concreet dat gevarieerd moet worden op die variabelen waarvan verwacht kan worden 
dat ze leiden tot verschillende denkbeelden. Afhankelijk van het onderzochte onderwerp kan gedacht 
worden aan leeftijd, woonplaats, type opleiding of type organisatie. Ten tweede heeft de P-set geen grote 
omvang. Als vuistregel wordt uitgegaan van ongeveer vier of vijf personen die een denkbeeld of discourse 
identificeren, en dat per studie gedacht kan worden aan twee tot maximaal zes discoursen. Op basis van 

   Tabel 6.1 
Matrix voor discours analyse van expert rollen 

   Element in het discours 
 Taken & verant-

woordelijkheden 
Reden van 

inschakeling 
Gedrag 

Type van 
argument 

Feitelijk  a  b c 

Evaluatief  d  e f 

Voorschrijvend  g  h i 
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deze vuistregel kan dan gedacht worden aan een P-set van dertig respondenten. Voor een toekomstige Q-
methodologie studie kunnen dan respondenten benaderd worden op zowel het lokale, regionale 
(veiligheidsregio) als nationale niveau (medewerkers NCTV). Bij het lokale niveau is het relevant om 
respondenten te benaderen uit gemeenten van verschillende grootte, omdat theoretisch verwacht kan 
worden dat grotere gemeenten bijvoorbeeld meer capaciteit in huis hebben en dat de besluitnemers 
daardoor anders aankijken tegen de rol die externe experts kunnen vervullen. Voor de externe experts 
moeten eveneens respondenten benaderd worden, waarbij het theoretisch relevant is een diverse 
samenstelling van type experts op te nemen. Gedacht kan worden aan het type kennis dat meegebracht 
wordt (bijvoorbeeld meer technisch of op het gebied van communicatie) en het type organisatie 
(bijvoorbeeld een waterschap versus een private asbestsaneerder). Daarnaast is het relevant om te variëren 
op respondenten die werken bij een organisatie waarmee al afspraken zijn vastgelegd over samenwerking 
ten tijde van een crisis versus respondenten die werken bij een organisatie waarmee dergelijke afspraken 
niet zijn gemaakt en waarbij de inzet dus meer ad hoc plaatsvindt. 
 In de vierde stap van het onderzoek worden de respondenten daadwerkelijk gevraagd om de stellingen 
te ordenen. Dit is de Q-sorting. De stellingen uit de Q-set krijgen een random nummer toegewezen en 
worden op losse kaartjes gezet. De respondenten wordt vervolgens gevraagd deze stellingen te ordenen. 
In eerste instantie kan dat door de kaartjes te verdelen in drie groepen: mee eens, mee oneens en neutraal. 
Om een verdere ordening te maken moeten de stellingen geplaats worden in een normaalverdeling, zoals 
weergegeven in figuur 6.1. Dit is wat wordt beschreven als de uiteindelijke Q-sort. De stellingen die 
geplaatst worden in de vakjes met -5 en +5 zijn respectievelijk de stellingen waarmee de respondent het 
meest mee oneens is en het meest eens is. Ruwweg is de respondent het meest uitgesproken over alles 
tussen -5 en -3 en +3 en +5. Bij -1 tot en met +1 worden de neutrale stellingen geplaatst.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
In de vijfde stap, tenslotte, worden de verzamelde Q-sorts geanalyseerd. Daarvoor wordt eerst een 
correlatie berekend tussen de Q-sorts. Zo ontstaat een 30 bij 30 matrix, die de overeenkomsten en 
verschillen in denkbeelden tussen de respondenten uit de P-set weergeeft. Daarna kan met behulp van het 
programma PQMethod een QCENT36  factor analyse worden uitgevoerd waarop een varimax rotatie 
wordt toegepast (cf. Abdi 2003; Van Eijk & Steen 2013). Alle respondenten die significant scoren op een 
factor delen dezelfde denkbeelden en ideeën over de rol van experts. Dit wordt het discourse genoemd. 
Door de factor scores te berekenen, kan vervolgens, per discours, gekeken worden hoe de ideale Q-sort 
eruit zou zien. Stel bijvoorbeeld dat iemand 100 procent zou scoren op dit discours, hoe zou hij of zij dan 

                                                 
36  Een keuze kan gemaakt worden tussen de Brown QCENT en de Horst QCENT. De voorkeur zou uitgaan naar de 
eerstgenoemde.  
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Figuur 6.1 .  
Normaalverdeling bij een Q-sorting 
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de Q-sort hebben ingevuld? Met die gegevens is het mogelijk om het discours inhoudelijk te interpreteren 
en aan te geven hoe de verschillende type respondenten denken over de rol van externe experts ten tijde 
van crisisbeheersing (vgl. Brown 1993; Brown 1996).  
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HOOFDSTUK 7 
CONCLUSIES 
 
 
 
 
 
Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de betrokkenheid van externe experts in 
crisisbesluitvorming en -communicatie. De samenleving verwacht van de overheid dat crises voorkomen 
worden en, in ieder geval, adequaat ‘beheerst’ worden. Tijdens crises zijn een adequate 
crisisbesluitvorming en -communicatie essentieel. Wanneer zich een crisis voordoet, is het allereerst van 
belang dat de operationele crisis wordt bestreden. Partijen dienen in een relatief kort tijdsbestek en onder 
hoge druk de situatie in te schatten. Zij moeten op basis van de op dat moment beschikbare (vaak 
beperkte) informatie besluiten hoe de situatie zo optimaal mogelijk gemanaged kan worden. 
Technologische ontwikkelingen en een toenemende mate van grensoverschrijdendheid, als kenmerk van 
de moderne crisis, hebben gezorgd voor een complex netwerk van wederzijdse afhankelijkheid dat 
moeilijk te overzien is (o.a. Perrow 1999). Dit alles maakt effectieve besluitvorming ten tijde van crisis erg 
complex; bijna een ‘mission impossible’ (Boin & ’t Hart 2003). In situaties van crisis bevinden politieke leiders 
zich bovendien in een spanningsveld waarin zij, onder grote media-aandacht, enerzijds betekenis dienen te 
geven aan de situatie om tot een ‘optimaal’ besluit te komen, en anderzijds hun eigen posities proberen 
veilig te stellen. Als publiek en politiek vertrouwen verliezen, ontstaat het gevaar dat een crisis lang blijft 
doorsluimeren of opnieuw optreedt (Rosenthal e.a. 2001). Crisiscommunicatie speelt, zo is althans de 
hypothese, een centrale rol in het verloop en de legitimering van besluitvorming. In een crisissituatie 
wordt van een overheid immers verwacht de situatie eerlijk en open naar buiten toe te communiceren 
(Boin e.a. 2008; Coombs 2007; Ulmer e.a. 2007).  

Karakteristiek voor de Nederlandse crisisbeheersingsstructuur zijn de verschillende bestuursniveaus 
(lokaal, regionaal en nationaal) en de afstemming tussen de algemene en functionele keten. De nationale 
overheid kan hierbij verschillende rollen vervullen – faciliteren, richting geven en/of sturen – en via een 
procedure van opschaling (GRIP) of direct betrokken raken. De reguliere crisisbeheersingsorganisatie 
werkt vaak ‘structureel’ samen met externe partijen (zoals nutsbedrijven en ProRail) vanwege de specifieke 
functies, deskundigheid of capaciteiten die zij bezitten. In toenemende mate bestaat er bij de planvorming 
in de voorbereidingsfase aandacht voor de relaties (zoals via bestuurlijke netwerkkaarten en convenanten).  

De premisse van het onderhavige onderzoek is dat de betrokkenheid van externe expertise bij al de 
hierboven beschreven complexe processen een cruciale rol kan spelen. De grote vraag is vervolgens op 
welke manier het betrekken van externe expertise het beste kan bijdragen aan de kwaliteit van 
crisisbeheersing en -communicatie. Het betrekken van externe experts in het besluitvormingsproces kan 
immers verscheidene bedoelde en onbedoelde gevolgen met zich meebrengen. Het kan bijvoorbeeld de 
benodigde betrouwbare informatie, kennis en vaardigheden inbrengen in de besluitvorming, waardoor snel 
een legitiem en gefundeerd besluit kan worden genomen. In die zin kunnen externe experts het 
besluitvormingsproces katalyseren en legitimeren. Aan de andere kant kan het betrekken van externe 
experts de crisisbesluitvorming ook verder compliceren. Hierbij kan worden gedacht aan: (a) het (groter) 
aantal actoren dat participeert, (b) de inbreng van andere politiek-maatschappelijke belangen dan het 
publieke belang in de besluitvorming, en (c) de inbreng van andere betekeniskaders en probleemdefinities.  

De centrale doelstelling van het onderhavige onderzoek is inzicht te verkrijgen op welke wijze externe 
experts betrokken zijn bij crisisbesluitvorming en welke bedoelde en onbedoelde gevolgen de 
betrokkenheid van externe experts kan hebben op het verloop, de uitkomsten en de legitimiteit van de 
crisisbesluitvorming en -communicatie. Daarbij hebben wij speciale aandacht proberen te besteden aan de 
betrokkenheid van externe experts uit het bedrijfsleven en de wetenschap. De centrale probleemstelling luidt: 
Welke lessen volgen uit: (1) de wetenschappelijke literatuur over het betrekken van externe experts (meer 
specifiek uit bedrijfsleven en wetenschap) bij crisisbesluitvorming en -communicatie en (2) een nationale 
en internationale researchsynthese van ervaringen op dit gebied? Ter beantwoording van de 
probleemstelling is het onderzoek opgesplitst in enkele deelvragen, die in drie deelstudies worden 
behandeld: een literatuurstudie, een synthese van evaluatierapporten en een verdiepende analyse.  
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 Het wetenschappelijk- en praktijkonderzoek naar crises en crisissituaties is een heel specifiek type van 
sociaalwetenschappelijk onderzoek met geheel eigen uitdagingen. Bij een analyse van crises op grond van 
secundaire gegevensbronnen, zoals de wetenschappelijke literatuur, evaluatierapporten en expertinterviews, 
zijn we gesteld voor drie methodologische uitdagingen. Deze hebben wij zo goed mogelijk geprobeerd te 
beantwoorden.  
 Een eerste uitdaging is kenmerkend voor vergelijkend casestudie-onderzoek en treedt op wanneer wij de 
betrokkenheid van externe experts in een aantal crisissituaties willen vergelijken. De valkuil hierbij is dat 
het verloop en de uitkomsten van crisissituaties altijd contingent zijn op de context waarin de crisis zich 
voordoet (zie bijvoorbeeld Rosenthal e.a. 2001). Elke crisis is, in principe, het gevolg van een unieke 
samenloop van gebeurtenissen. Het is daarom niet altijd eenvoudig om generaliserende uitspraken af te 
leiden uit een grote verscheidenheid aan crisissituaties die wij willen vergelijken. Hierdoor wordt het 
trekken van algemene lessen en het formuleren van algemene aanbevelingen bemoeilijkt. De 
wetenschappelijke literatuur kenmerkt zich door het rapporteren van de analyse van een beperkt aantal  
(en soms slechts één) casus. Evaluatierapporten van crisissituaties zijn, vrijwel per definitie, beperkt tot 
slechts één casus. Ook de kennis van experts en informanten is gekleurd door de specifieke context 
waarbinnen zij werkzaam zijn. De uitdaging is erin gelegen om uitspraken te doen die generaliseerbaar zijn, 
maar toch recht doen aan de specifieke invloed van de context op de betrokkenheid van externe experts in 
de crisisbeheersing en -communicatie. Dit hebben wij geprobeerd te realiseren door een brede vergelijking 
tussen  crises te combineren met een verdiepende analyse van mechanismen die spelen binnen crises. 
 Een tweede uitdaging betreft de selectie van crisissituaties waarover wordt gerapporteerd. Wij nemen 
crisissituaties pas waar wanneer de situatie een crisis is geworden. Veel crisisonderzoek rapporteert over 
een beperkt aantal, zeer omvangrijke crisissituaties die heel veel media-aandacht hebben gekregen. 
Hierdoor vallen minder omvangrijke crises vaak buiten het bereik van het crisisonderzoek. Dit geeft 
mogelijk een systematische vertekening in het crisisonderzoek: er bestaat de kans dat falende 
crisisbeheersing en –communicatie worden benadrukt en dat de successen veel minder aan de orde komen.
 Bovendien worden latente crises niet onderzocht. Dit zijn situaties die kunnen uitgroeien tot een crisis, 
maar niet worden gepercipieerd als een crisissituatie; bijvoorbeeld door succesvol management of wellicht 
zelfs interventie door externe experts. In de literatuur worden deze situaties wel aangeduid als ‘incidenten’. 
Hoewel het ondoenlijk is om alle incidenten te betrekken in het onderhavige onderzoek, zijn wij nagegaan 
in hoeverre de geselecteerde crises zijn afgeleid van incidenten. Daarbij hebben wij gebruik gemaakt van 
gegevens die veiligheidsregio’s hebben verstrekt over de ‘opschaling’ van incidenten.  

Een derde uitdaging betreft de selectie van crisissituaties waarin externe experts al dan niet een rol 
hebben gespeeld. Enerzijds kan een selectie van evaluatierapporten uitsluitend op grond van kenmerken 
van de crisis ertoe leiden dat wij onvoldoende variatie verkrijgen in de rol en betrokkenheid van 
verschillende typen van externe experts. Hierdoor wordt het erg moeilijk om steekhoudende uitspraken te 
doen over het effect van die betrokkenheid, eenvoudigweg omdat wij geen of weinig vergelijkingsmateriaal 
hebben. Anderzijds kan een selectie van crises op grond van variatie in de rol en betrokkenheid van 
externe experts ertoe leiden dat wij een onrepresentatief beeld hebben van die rol en betrokkenheid. Om 
deze valkuil te ontwijken hebben wij besloten om: (a) een brede definitie te hanteren wat externe experts 
zijn; dit betreffen ook (semi)overheidsorganisaties, zoals het RIVM, die buiten de directe 
crisisbeheersingsorganisatie opereren en (b) alle incidenten in het onderzoek te betrekken waarvan de 
impact een vitaal belang raakt en bestaande procedures doet heroverwegen.  
 
7.1 Eerste deelstudie: wetenschappelijke literatuur 
 
Ter beantwoording van de probleemstelling is het onderzoek opgesplitst in enkele deelvragen, die in drie 
deelstudies aan de orde zijn gekomen. Eerst wordt de vraag behandeld welke uitspraken de 
wetenschappelijke literatuur doet over het betrekken van externe experts in processen van 
crisisbesluitvorming en -communicatie. Dit betreft de eerste kennisbron van het onderzoek: de 
wetenschappelijke literatuur. In deze literatuur bestaat er een debat over de inhoud van de crisisdefinitie 
die de context bepaalt waarin externe experts al dan niet actief zijn. Algemene kenmerken van een crisis 
waarover consensus bestaat zijn: onzekerheid, onvoorspelbaarheid en een grote tijdsdruk. Daarnaast 
kenmerkt de moderne crisis zich door de complexe aard, het grensoverschrijdende karakter, een grote 
mate van politisering en een hoge mate van media-aandacht. Perceptie speelt een cruciale rol in het 
onderscheid tussen crises en incidenten. Daarmee is ‘crisis’ een subjectief concept – en dat bepaalt deels 
ook de afbakening van de inzet van externe experts in incidenten die uitgroeien tot een crisissituatie.  
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Er zijn belangrijke aanwijzingen in de wetenschappelijke literatuur dat externe experts een waardevolle 
aanvulling zijn op de experts die intern onderdeel uitmaken van de vaste crisisorganisatie. Externe experts 
bieden een oplossing voor informatieproblemen (zowel onvoldoende beschikbare informatie als 
tegenstrijdige informatie). Externe experts kunnen bovendien snel en effectief doorgronden welke 
informatie belangrijk is in het beleidsproces. Daarbij bieden zij, potentieel, een tegenwicht voor processen 
als anchoring, groupthink en het optreden van tunnelvisie bij besluitvormers. Ook kunnen externe experts 
bijdragen aan stabiliteit en legitimering van genomen besluiten. Een goede communicatie is ten tijde van 
een crisis essentieel. Externe experts spelen een belangrijke rol in de communicatie ten aanzien van 
schadebeperking en waar gevoelens van onzekerheid en angst leven bij de burger.  

Tegenover al die positieve effecten staat dat de wetenschappelijke literatuur ook rapporteert dat 
externe experts complicerend kunnen werken in het beleidsproces, doordat de verscheidenheid van 
betekeniskaders en probleemdefinities wordt vergroot en het aantal actoren in het besluitvormingsproces 
toeneemt. Daarnaast bestaat het risico dat met de externe expert andere belangen dan het publieke belang 
worden binnengehaald. In de wetenschappelijke literatuur komt een aantal succesvoorwaarden naar voren. 
Deze staan hieronder opgesomd in Box 7.1. 

 
Box 7.1 
Succesvoorwaarden voor de betrokkenheid van externe experts: wetenschappelijke inzichten          

    
 
7.2 Tweede deelstudie: researchsynthese 
 
De bovenstaande succesvoorwaarden zijn deels gevalideerde hypothesen afgeleid uit, meestal kwalitatief 
en vergelijkend casestudie-onderzoek waarin theorievorming, conceptualisering en empirisch onderzoek 
worden gecombineerd. Voor een ander deel zijn het werkhypothesen die zijn afgeleid uit de analyse van 
afzonderlijke crises en rampen. De conclusies hierboven zijn gebaseerd op rijk en zeer divers 
wetenschappelijk onderzoek. Om meer inzicht te verkrijgen in de situaties waarin externe experts 
betrokken worden – en de wijze waarop dit wordt vormgegeven – hebben wij een ‘researchsynthese’ 
uitgevoerd waarin de Nederlandse crises uit de periode 2000 tot en met 2012 zijn opgenomen. Dit betreft 
de tweede kennisbron van het onderzoek – evaluatierapporten van afzonderlijke crises – en de beschrijvende 
deelvraag. In hoeverre worden externe experts ook in de praktijk betrokken bij processen van 
crisisbesluitvorming en -communicatie?  

Om een goed antwoord te kunnen geven op deze vraag is een inventarisatie noodzakelijk van crises die 
hebben plaatsgevonden. Vervolgens kan per crisis worden onderzocht in hoeverre en op welke wijze 
externe experts betrokken zijn geweest bij deze crisis. Daarbij is het noodzakelijk om op gezaghebbende 
gronden een lijst samen te stellen van crisissituaties in Nederland. Deze lijst bestond voordat wij het 
onderhavige onderzoek uitvoerden nog niet. Om in deze belangrijke leemte te voorzien, hebben wij een 
uitvoerige selectieprocedure toegepast waarbij wij van incidenten naar incidenten met een zekere ‘impact’ 

1. Kennis en inzichten moeten snel, doelgericht en zonder (teveel) eigen inbreng worden geleverd 
voor een effectieve crisisbeheersing. Daarbij moet erop worden gelet dat: 
a. besluitvormers de neiging hebben om prioriteit te geven aan informatie van vertrouwde 

bronnen – daarom draagt het onderhouden van een netwerk van externe experts bij aan een 
effectieve kennisoverdracht;  

b. een evenwicht bestaat tussen enerzijds het risico van tegenstrijdige informatie en anderzijds het 
risico van eenzijdige, sociaal wenselijke informatie.  

2. Gezorgd moeten worden dat de externe expert en de besluitnemer ‘op één golflengte’ zitten, zodat 
de communicatie en inzet van expertise effectief kan verlopen. Daarbij moet erop worden gelet dat:  
a. externe experts duidelijke instructies krijgen wat van hen verwacht wordt;  
b. de inbreng van eigen belangen negatief kan uitwerken op de kwaliteit van de crisisbeheersing en 

-communicatie;  
c. de betrokkenheid van externe experts goed wordt gecoördineerd;  
d. de externe expert bij de overdracht van kennis realistisch is (ruim aandacht schenkt aan de kans 

dat een onwenselijke uitkomst van de crisis zich zal voordoen). 
3. Individuele kenmerken, karakters en relaties blijken een belangrijke rol  te spelen bij de inzet van 

externe experts. Daarom moeten goede persoonlijke contacten en relaties worden gestimuleerd.  
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hebben toegewerkt naar ‘crises’. Dit beantwoordt de deelvraag over welke crises zich hebben voorgedaan 
in een recente periode die ook onderzoekbaar zijn ten behoeve van een researchsynthese. Hieruit is een 
lijst voortgekomen van alle 60 incidenten van de afgelopen dertien jaar die als ‘crisis’ kunnen worden 
bestempeld. Deze populatie van onderzoekbare crises biedt een goede representatie van crises die zich 
hebben voorgedaan in de recente periode. In deze dataset zijn primair variabelen opgenomen die een 
indicator vormen voor de mate van betrokkenheid van externe experts en de wijze waarop hun 
betrokkenheid is vormgegeven. Daarnaast is een grove maat voor de kwaliteit van de crisisbeheersing 
opgenomen.  
 Hiermee is een unieke dataset gecreëerd van recente crises in Nederland. Beschrijvende analyses van de 
60 crises in hoofdstuk 4 tonen de betrokkenheid aan van 438 organisaties of personen, die kunnen worden 
gekwalificeerd als een ‘externe expert’. Gemiddeld zijn ruim zeven externe experts betrokken per crisis, 
maar de variatie is erg groot, vaak afhankelijk van de omvang van de crisis. Bij de meeste crises zijn weinig 
experts betrokken (minder dan vijf) en bij een beperkt aantal crises heel veel externe experts. Experts zijn 
gemiddeld bij anderhalve crisis betrokken. De conclusies aangaande de brede scan van de 
evaluatierapporten staan, in vergelijkende zin, vermeld in onderstaande Box 7.2. 

 
Box 7.2 
Algemene kenmerken van de betrokkenheid van externe experts          

     
De bovenstaande beschrijving biedt belangrijke inzichten in ‘de stand van zaken’ betreffende de 
betrokkenheid van externe experts in crisissituaties. Daarnaast hebben wij geprobeerd om verbanden op te 
sporen ten aanzien van de kwaliteit van de crisisbeheersing. Dit was het onderwerp van de vierde 
deelvraag van het onderzoek. De resultaten hiervan, gepresenteerd in hoofdstuk 4, wijzen niet op een 
duidelijk, algemeen, patroon. Vanuit de brede researchsynthese kan daarom wel veel worden gezegd over 
de betrokkenheid van externe experts, maar het biedt vooralsnog beperkte aanknopingspunten om te leren 
van patronen tussen die betrokkenheid en de kwaliteit van de crisisbeheersing. Een onderdeel van de 
resultaten van het onderhavige onderzoek is, daarom, dat weinig verbanden bestaan in de verzamelde data 
tussen expertkenmerken onderling en tussen expertkenmerken en de kwaliteit van crisisbeheersing. Die 
laatste categorie verbanden is ook erg moeilijk aan te tonen omdat de gegevens ongelijksoortig zijn: er zijn 
vaak verschillende en diverse externe experts betrokken bij dezelfde crisis.  
 
7.3 Derde deelstudie: verdiepende analyse  
 
Een vervolgvraag in het derde deel van het onderzoek betreft het opsporen van verklarende mechanismen die 
spelen bij het betrekken van externe experts in de crisisbeheersing en -communicatie. Immers, al vinden 
we weinig samenhangen tussen expertkenmerken en de kwaliteit van de crisisbeheersing op grond van een 
kwantitatieve analyse, dan nog kunnen we onderzoeken welke mechanismen zijn opgetreden bij een 
geselecteerd aantal crises, die verklaren waarom de betrokkenheid van externe experts heeft geleid tot 
bepaalde (on)bedoelde effecten. Dit is de vijfde deelvraag van het onderzoek en is beantwoord in 
hoofdstuk 5. Er is sprake van een mechanisme wanneer het een terugkerende keten van oorzaak en gevolg 

1. Formele, geïnstitutionaliseerde betrokkenheid van externe experts binnen de 
crisisbeheersingsorganisatie wordt in de evaluatierapporten zelden expliciet genoemd. Grofweg 
één derde van de betrokken externe experts maakt deel uit van een bestaand netwerk, ontplooid 
door de crisisbeheersingsorganisatie. In bijna 50 procent van de gevallen is de betrokkenheid 
incidenteel.  

2. De betrokkenheid van externe experts bij crises is een aangelegenheid op organisatieniveau: in 
minder dan 10 procent van de crises is een specifieke persoon betrokken als externe expert. De 
expertise is primair afkomstig van (semi-)overheidsorganisaties en maatschappelijk middenveld: 
een kwart is afkomstig uit het bedrijfsleven en nog geen tien procent uit wetenschap. 

3. Externe experts zijn in iets meer dan een kwart van de gevallen zelfbenoemd; in slechts een 
beperkt aantal gevallen ingeschakeld door een andere externe expert en in overgrote meerderheid 
betrokken door de crisisbeheersingsorganisatie zelf.  

4. Voor iets minder dan vijftig procent vloeit de betrokkenheid voort uit de vraag naar specifieke 
kennis en niet uit een direct of indirect belang dat door de crisis wordt geraakt. Daarbij bestaat 
geen duidelijk verband met het type van crisis waarin zij worden betrokken.  
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relaties betreft tussen de betrokkenheid van externe experts en de uitkomst van de crisisbeheersing, zoals 
naar voren is gekomen in de evaluatierapporten. De  gedestilleerde mechanismen kunnen we indelen in de 
categorieën: onderwerp, mobilisatie, structurering, kennisoverdracht en crisiscommunicatie. Deze staan 
vermeld in Box 7.3.  
 
Box 7.3 
Algemene mechanismen bij de betrokkenheid van externe experts 

 
Vervolgens is voor twee crises, in internationaal vergelijkend perspectief, meer chronologisch nagegaan 
welke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden rond de betrokkenheid van externe experts. Het betreft hier 
de crisis rond het hoogwater in Groningen en de scheepsbrand in Velsen. Bij dit tweede deel van de 

Ten aanzien van het onderwerp van de betrokkenheid van externe experts: 
1. De externe expert is primair een leverancier van benodigde kennis en expertise, maar experts worden 

ook ingezet om meer algemeen advies te geven ten behoeve van crisisbeheersing. Ter overweging 
wordt meegegeven om, in die meer algemene context, als crisisbeheersingsorganisatie ook 
bestuurders te raadplegen die eerder een vergelijkbare crisis hebben meegemaakt. 

2. Externe experts zijn soms betrokken bij het verzorgen van second-opinion; in dat kader is het belangrijk 
te realiseren dat de informatie en adviezen van externe experts onderling tegenstrijdig kunnen zijn. 

 
Ten aanzien van de mobilisatie van externe experts in de crisisbeheersing en crisiscommunicatie: 
3. Is het verstandig ook in niet-crisistijd actief een netwerk van externe experts te onderhouden. Dat is 

niet altijd goed voorzienbaar omdat samenwerking met een externe expert vaak voortkomt uit de 
directe getroffenheid van een organisatie in materiaal of specifieke taakuitvoering.  

4. Worden externe experts soms betrokken via een andere externe expert, of meldt de expert zich zelf 
aan. 

5. Wordt vaak meegegeven dat samenwerking met een externe expert geen doel op zich is. 
 
Ten aanzien van de structurering van de betrokkenheid van externe experts: 
6. Valt te overwegen een basisstructuur voor betrokkenheid vast te leggen die niet te gedetailleerd is en 

de mogelijkheid openhoudt om ervan af te wijken. Er bestaat een groot onderscheid in wat als 
‘extern’ wordt gedefinieerd in specifieke situaties. 

7. Blijken korte en directe lijnen tussen crisisteam en externe expert goed te werken. 
8. Blijkt het bekend zijn met elkaars rollen essentieel te zijn. Dit kan eventueel reeds in de planvorming 

worden opgenomen. Verwachtingen raken beter afgestemd als de externe expert naar specifieke 
informatie wordt gevraagd en de status van het advies duidelijk is. 

9. Vaak wordt aangeraden als crisisorganisatie zelf de regie in handen te houden en niet door externen, 
buiten de crisisbeheersingsorganisatie om, besluiten te laten nemen. 

10. Daarom moet worden overwogen om weliswaar gebruik te maken van de inzichten van externe 
experts, maar hen niet te betrekken bij de daadwerkelijke besluitvorming.  

 
Ten aanzien van het proces van kennisoverdracht door externe experts: 
11. Ondanks het feit dat externe experts meestal een organisatie meebrengen, verlopen kennisoverdracht 

en communicatie via persoonlijke contacten, vaak face-to-face. 
12. Besluitvormers blijken vaak nog te weinig bewust van een mogelijk verschil in belangen met een 

externe expert. 
13. Aangeraden wordt om samenwerking door deze verschillen niet op voorhand of te snel uit te sluiten. 
14. Wederzijds vertrouwen blijkt essentieel; kennisoverdracht is een dynamisch proces. 
 
Ten aanzien van het proces van crisiscommunicatie door externe experts: 
15. Overweeg met alle externe experts expliciet afspraken te maken over de externe communicatie. Stem 

in dat geval de boodschap af met de experts voordat deze naar buiten gaat, binnen de grenzen van de 
eigen verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid van de expert. 

16. Als er niet met externe experts wordt samengewerkt, kan dit een verlies aan controle op externe 
communicatie betekenen.  

17. Legitimering door de betrokkenheid van externe experts kan positief uitwerken, maar ook negatief. 
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verdiepende analyse is een ‘schillenmodel’ gebruikt dat aangeeft hoe externe experts zijn gemobiliseerd 
door en gepositioneerd ten opzicht van de bestuurlijke- en operationele kern van de 
crisisbeheersingsorganisatie. Hoe verder een externe expert zich bevindt van die kern, des te geringer de 
invloed op besluitvorming en des te meer de taken een operationeel karakter hebben. De analyse van de 
geanalyseerde crises toont dat vaak een veelheid van externe experts betrokken wordt en dat deze over de 
verschillende schillen heen geplaatst kunnen worden. Uit de geanalyseerde gebeurtenissen kunnen de 
volgende, meer algemene conclusies worden getrokken die worden vermeld in Box 7.4.  
 
Box 7.4 
Conclusies naar aanleiding van de vergelijkende case studies hoogwater Groningen en 
scheepsbrand Velsen 

 
 
De laatste deelvraag van het onderzoek betreft de rollen voor betrokkenheid van externe experts. Dit is aan de 
orde gekomen in het zesde hoofdstuk. De vraag staat daarbij centraal welke mogelijke rollen experts en 
besluitvormers zien weggelegd voor hun betrokkenheid bij crisisbeheersing. Deze deelstudie betreft de 
voorbereiding van een zogenaamde Q-methodologie studie, waarbij aan de hand van een aantal stellingen, 
in vervolgonderzoek, zowel experts als besluitvormers kunnen worden ondervraagd. Aan de hand van de 
resultaten van het onderhavige onderzoek kunnen stellingen worden geformuleerd over de betrokkenheid 
van externe experts in crisisbesluitvorming en -communicatie, die – in een vervolgonderzoek – kunnen 
worden voorgelegd aan respondenten. De antwoordpatronen van externe experts en besluitvormers 
kunnen inzicht bieden in de verschillende normen en feitelijke rolverdelingen die leven onder 
besluitvormers en experts. 
 

1. Een groot aantal personen dat deelneemt aan vergaderingen kan afstemming en slagvaardigheid 
bemoeilijken. Wanneer externe experts betrokken worden in vergaderingen, is het te overwegen om 
te kijken naar de toegevoegde waarde van directe deelname. Het blijkt dat wanneer de deelname van 
een externe expert niet (meer) noodzakelijk is, deze ook gerust kan worden beëindigd: wisselingen is 
de samenstelling van het crisisteam zijn geen algemene faalfactor.  

2. Een vraaggestuurde informatie-uitwisseling leidt in het algemeen tot een effectieve overdracht. 
Wanneer deze informatie bovendien mondeling wordt toegelicht, blijkt dat verder bij te dragen aan 
een effectieve overdracht.  

3. De crisisbeheersingsorganisatie bij de crisis rond het hoogwater in Groningen kreeg te maken met 
een zeer specifieke operatie (de ‘veevacuatie’). Hierbij is effectief gebruik gemaakt van een specifieke 
externe expert, LTO, vanuit zowel het perspectief van kennisoverdracht als legitimering. Doordat de 
veiligheidsregio vroegtijdig erkende dat specialistische kennis nodig was, kon de kennis van LTO 
goed benut worden. Bovendien leidde de inzet van deze belangenorganisatie tot een goed 
communicatiekanaal naar de achterban – de boeren. Dit hielp bij het legitimeren van de genomen 
besluiten. Hieruit volgt niet alleen de conclusie dat het nuttig kan zijn om vroegtijdig te erkennen 
wanneer een specialisme nodig is; ook blijkt dat de inbreng van belangen door externe experts niet 
noodzakelijkerwijs tot problemen leidt. Sterker, belangenbehartiging kan effectief en nuttig ‘gebruikt’ 
worden als de context van de crisis daarom vraagt. 

4. In de pre-crisis fase is het mogelijk om mogelijke risico’s in kaart te brengen en ook contacten te 
leggen met partijen die later, bij de crisis zelf, waardevolle input kunnen leveren. Het blijkt belangrijk 
te zijn om deze contacten ook te structureren, zodat bij de crisis gelijk duidelijk is wie waarvoor 
benaderd kan worden. Zo was bij de overstromingen van de Elbe niet direct duidelijk welke input de 
Duitse NGO’s konden bieden, hetgeen hun inzet ernstig bemoeilijkte. Omdat bij de Scheepsbrand 
Velsen nog geen contacten bestonden met specialisten op het gebied van scheepsbrandbestrijding, 
moesten eerst nog de juridische aspecten van hun inbreng worden geregeld, wat leidde tot tijdsverlies  

5. Wanneer externe experts betrokken worden vanuit een sterk hiërarchische organisatie, kan dit leiden 
tot botsingen bij een nauwe samenwerking met het crisisteam. Dit vraagt een zekere flexibiliteit van 
de organisatie(cultuur) van de organisaties achter externe experts en bestaande procedures die hun 
inbreng regelen. 

6. Liaisons kunnen, tenslotte, een effectieve schakel vormen tussen externe partijen en de 
crisisorganisatie en daarbij bijdragen aan het gemeenschappelijk optreden als het gaat om een uniform 
begrip van de situatie en het coördineren van taken. 
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7.4 Afsluiting 
 
Samenvattend kunnen we concluderen dat de mate van betrokkenheid van externe experts in crisissituaties 
zeer wisselend is, met een sterk wisselende inbedding in de crisismanagement organisatie en met wisselend 
succes. Als we de definitie van ‘externe expert’ zo ruim nemen als gebruikelijk is op lokaal niveau en in de 
veiligheidsregio’s, dan worden relatief veel externe experts betrokken in crisissituaties. Een verenging van 
de definitie van ‘externe expert’ tot alleen wetenschap en bedrijfsleven, levert slechts een beperkt aantal 
crises op waarbij deze actoren zijn betrokken. Wanneer we leren van crises die ook op lokaal en regionaal 
niveau hebben gespeeld, dan zien we dat de bedoelde en onbedoelde effecten van het betrekken van 
experts sterk afhankelijk zijn van de context van de crisis – en van de opschaling van de crisis. De 
belangrijkste les uit de onderhavige studie is om per crisis een weloverwogen keuze te maken voor een 
specifieke externe expert, met alle mogelijke mechanismen die kunnen optreden in het achterhoofd. Om 
deze keuze te ondersteunen doet de onderhavige studie een groot aantal handreikingen, die kunnen dienen 
als een verdere basis voor het expliciet, transparant en weloverwogen voorbereiden en betrekken van 
specialistische kennis in de uiterst complexe situatie die zich voordoet wanneer een incident uitgroeit naar 
een echte crisis. 
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APPENDIX 2 
OVERZICHT GESELECTEERDE CRISES 2000 TOT EN MET 2012  
 
 
 
 
Deze appendix geeft een overzicht van de 60 geselecteerde crises, die zich hebben voorgedaan in de periode 2000 tot en met 2012. Per crisis wordt aangegeven 
wanneer de crisis zich heeft voorgedaan, het GRIP-niveau, de veiligheidsregio en gemeente waarin de crisis plaatshad en de evaluatie-organisatie(s) die alleen of in 
samenwerking het evaluatierapport hebben uitgebracht.  
 
Code Datum Incident GRIP Veiligheidsregio Gemeente # Rapporten (evaluatieorganisaties) 
2012 
12.01 21-sep-12 Project X-rellen 3 Groningen Haren 1  (Commissie) 
12.02 22-jul-12 Asbestvondst Kanaleneiland 2 Utrecht  Utrecht 1  (Commissie) 
12.03 21-apr-12 Treinongeval Westerpark 2 Amsterdam-

Amstelland  
Amsterdam 2  (Onderzoeksraad voor Veiligheid; Inspectie 

Leefomgeving en Transport) 
12.04 4-jan-12 Hoogwater Friesland 4 Friesland Veiligheidsregio 1  (Regio) 
12.05 02-jan-12 Hoogwater Groningen 4 Groningen  Veiligheidsregio 2  (Regio; Waterschap) 
2011 
11.01 02-dec-11 Verzakking winkelcentrum 't 

Loon 
1 Limburg-Zuid Heerlen 1  (Gemeente/T&G/Beeldvormer) 

11.02 07-nov-11 Natriumbrand Farmsum 3 Groningen  Delfzijl 1  (Regio / COT) 
11.03 17-sep-11 Rellen Maasgebouw 0 Rotterdam-

Rijnmond 
Rotterdam 1  (Auditteam Voetbal & Veiligheid) 

11.04 02-sep-11 Diginotar R n.v.t. n.v.t. 2  (Inspectie Veiligheid & Justitie; Onderzoeksraad 
voor Veiligheid) 

11.05 27-jul-11 Storing KPN-netwerk 
Waalhaven 

4 Rotterdam-
Rijnmond, Zuid-
Holland-Zuid, 
Hollands-Midden, 
Zeeland 

Rotterdam 1  (Inspectie Veiligheid & Justitie) 

11.06 07-jul-11 Instorten dak Grolsch Veste 3 Twente Enschede 3  (Xaro Consult/Bestuursacademie Nederland; 
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Onderzoeksraad voor Veiligheid; Arbeidsinspectie) 
11.07 31-mei-11 Uitbraak Klebsiella Maasstad 

Ziekenhuis 
0 Rotterdam-

Rijnmond 
Rotterdam 2  (Commissie; Inspectie Gezondheidszorg) 

11.08 09-apr-11 Schietincident Alphen a/d 
Rijn 

3 Hollands-Midden Alphen a/d Rijn 3  (Inspectie Openbare Orde en Veiligheid; 
Onderzoeksraad voor Veiligheid; Politie Academie) 

11.09 12-mrt-11 Brand Rivierduinen 1 Hollands-Midden Oegstgeest 2  (Onderzoeksraad voor Veiligheid; COT) 
11.10 05-jan-11 Brand Chemie-Pack Moerdijk 4 Midden-West-

Brabant 
Moerdijk 8  (Inspectie Openbare Orde en Veiligheid; 

Onderzoeksraad voor Veiligheid; PWC; Crisisplan; 
Regio; Arbeidsinspectie; brandweer; VROM-
Inspectie) 

2010 
10.01 07-dec-10 Zedenzaak Amsterdam 0 Amsterdam-

Amstelland 
Amsterdam 1  (Commissie) 

10.02 02-jul-10 Natuurbrand Strabrechtse 
heide 

4 Zuid-oost Brabant Heeze-Leende, 
Someren 

1  (Inspectie Openbare Orde en Veiligheid) 

10.03 8-mrt-10 Brand Kerkstraat Veendam  1 Groningen Veendam 1  (Inspectie Openbare Orde en Veiligheid / 
Arbeidsinspectie) 

2009 
09.01 22-aug-09 Strandrellen Hoek van 

Holland 
1 Rotterdam-

Rijnmond 
Rotterdam 1  (COT / Bureau Beke) 

09.02 08-jun-09 Zedenzaak Den Bosch 4 Brabant-Noord ’s-Hertogenbosch 1  (COT) 
09.03 30-apr-09 Aanslag Koninginnedag  4 Noord- en Oost-

Gelderland 
Apeldoorn 3  (Inspectie Openbare Orde en Veiligheid; NCTb; 

Nationale Recherche) 
09.04 24-apr-09 Mexicaanse Griep R n.v.t. n.v.t. 2  (Berenschot / CrisisLab; Inspectie 

Gezondheidszorg / Inspectie Openbare Orde en 
Veiligheid) 

09.05 15-apr-09 Maagverkleiningsoperaties 
Scheper Ziekenhuis 

0 Drenthe  Emmen 2  (Commissie; Onderzoeksraad voor Veiligheid) 

09.06 25-feb-09 Poldercrash Turkish Airlines  3 Kennemerland Haarlemmermeer 2  (Inspectie Openbare Orde en Veiligheid / 
Inspectie Gezondheidszorg; Onderzoeksraad voor 
Veiligheid) 

09.07 09-feb-09 Dreiging scholen Weesp 0 Gooi- en 
Vechtstreek 

Weesp 1  (COT) 

2008 
08.01 24-dec-08 Jack de Prikker 0 Flevoland Lelystad 1  (DSP-Groep) 
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08.02 07-jul-08 Ontploffing bunker Bilthoven 0 Utrecht De Bilt 1  (COT) 
08.03 13-mei-08 Brand TU Delft 3 Haaglanden Delft 1  (COT) 
08.04 09-mei-08 Brand scheepsloods De Punt 3 Drenthe Tynaarlo 3  (Commissie; DGMR; Onderzoeksraad voor 

Veiligheid ) 
08.05 14-feb-08 Incident Ooij 0 Gelderland-Zuid Millingen a/d Rijn, 

Ubbergen, 
Groesbeek  

1  (Inspectie Openbare Orde en Veiligheid) 

08.06 13-jan-08 Asbestbrand Vroomshop 3 Twente Twenterand 2  (COT; Regio) 
2007 
07.01 12-dec-07 Stroomstoring Bommeler- en 

Tielerwaard  
4 Gelderland-Zuid Zaltbommel, 

Maasdriel, 
Geldermalsen, 
Lingewaal en 
Neerijnen 

2  (NIFV Nibra / Politie Academie / CrisisLab ; 
Onderzoeksraad voor Veiligheid) 

07.02 12-nov-07 Zinloos geweld Lottum 3 Limburg-Noord Horst aan de Maas 1  (Gemeente) 
07.03 05-nov-07 Crisis dierenwinkel 3 Drenthe Hoogeveen 1  (COT) 
07.04 22-okt-07 Brand Armando Museum 2 Utrecht Amersfoort 1  (B&A Groep Beleidsonderzoek & -advies ) 
07.05 17-sep-07 Uitval drinkwatervoorziening 4 Nood-Holland 

Noord 
22 gemeenten 
provincie Noord-
Holland 

1  (COT) 

07.06 13-jun-07 Q-koorts R n.v.t.  n.v.t. 4  (Commissie; Nationale Ombudsman; RIVM / 
Gezondheidsdienst voor Dieren / Universiteit 
Utrecht / Wageningen UR; Mirte Post) 

07.07 04-apr-07 Witte stof Spijkenisse 2 Rotterdam-
Rijnmond 

Spijkenisse 1  (Gemeente) 

07.08 30-jan-07 Scheepsbrand Velsen 3 Kennemerland Velsen 1  (COT / NIFV Nibra) 
2006       
06.01 21-nov-06 Noodlanding helikopter 

Noordzee 
3 Nood-Holland 

Noord 
Den Helder 2  (COT; Onderzoeksraad voor Veiligheid) 

06.02 28-sept-06 Brand operatiekamer 
Twenteborgziekenhuis 

2 Twente Almelo 3  (Onderzoeksraad voor Veiligheid; Inspectie 
Gezondheidszorg; Commissie, TNO) 

06.03 06-mei-06 Rellen Oranjefeesten 
Pijnacker 

0 Haaglanden Pijnacker-
Nootdorp 

1  (B&A Groep Beleidsonderzoek & -advies) 

2005       
05.01 25-nov-05 Stroomstoring Haaksbergen 3 Twente Haaksbergen 2  (Inspectie Openbare Orde en Veiligheid; 
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Gemeente, Nederlandse Mededingsautoriteit) 
05.02 27-okt-05 Schipholbrand 0 Kennemerland Haarlemmermeer 2  (Commissie; Onderzoeksraad voor Veiligheid) 
05.03 28-sep-05 Hoge mortaliteit Radboud 0 Gelderland-Zuid Nijmegen 2  (Commissie; Onderzoeksraad voor Veiligheid) 
05.04 20-sep-05 Stranding Fowairet 

Westerschelde 
4 Zeeland Hulst, 

Reimerswaal, 
Vlissingen, Kapelle 

2  (LogicaCMG Nederland; COT) 

2004       
04.01 13-nov-04 Moskeebrand Helden 1 Limburg-Noord Helden 1  (FORUM) 
04.02 02-nov-04 Moord Theo van Gogh 0 Amsterdam-

Amstelland 
 Amsterdam 1  (Commissie van Toezicht betreffende de 

Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten) 
2003       
03.01 28-sep-03 Instorten steiger Amercentrale  0 Midden-West-

Brabant 
Geertruidenberg 4  (COT; Arbeidsinspectie; Inspectie Openbare Orde 

en Veiligheid; TNO) 
03.02 26-aug-03 Dijkverschuiving Wilnis 3 Utrecht  De Ronde Venen Gemeente 
03.03 23-mrt-03 Brand koningskerk Haarlem 0 Kennemerland Haarlem 2  (Inspectie Openbare Orde en Veiligheid; 

Gemeente) 
03.04 28-feb-03 Vogelpest  R n.v.t. n.v.t. 3  (Berenschot; Gemeente, RIVM / Instituut voor 

Psychotrauma; Productschap Pluimvee en Eieren)  
2002       
02.01 20-aug-02 Ketelwagenincident 3 Utrecht Amersfoort 1  (B&A Groep Beleidsonderzoek & -advies) 
02.02 12-jul-02 Woningbrand Roermond 0 Limburg-Noord Roermond 1  (COT) 
02.03 06-mei-02 Moord Pim Fortuyn 0 n.v.t. n.v.t. 1  (Commissie) 
2001       
01.01 07-mei-01 Brand De Bonte Wever 0 IJsselland Hardenberg 1  (Nibra) 
01.02 21-mrt-01 Mond en klauwzeer R n.v.t. n.v.t. 2  (B&A Groep Beleidsonderzoek & -advies; COT) 
01.03 01-jan-01 Cafébrand Volendam 0 Nood-Holland 

Noord 
Volendam 2  (Commissie; Inspectie Gezondheidszorg) 

2000       
00.01 16-dec-00 Rellen Den Bosch 0 Brabant-Noord 's-Hertogenbosch 2  (COT; politie) 
00.02 13-mei-00 Vuurwerkramp Enschede 0 Twente Enschede 8  (Commissie; Inspectie Gezondheidszorg; Inspectie 

Brandweerzorg en Rampenbestrijding; Rapport 
Rijksverkeersinspectie; Arbeidsinspectie; Inspectie 
Milieuhygiëne; Inspectie Ruimtelijke 
Ordening/Inspectie Volkshuisvesting/Inspectie 
Milieuhygiëne; Inspectie voor de Politie) 
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APPENDIX 3 
LIJST VAN GEANALYSEERDE 
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APPENDIX 4 
EXTERNE EXPERTS 
 
 
 
Deze appendix geeft een overzicht van alle externe experts die vermeld worden in de evaluatierapporten 
over de 60 crises die wij hebben geselecteerd voor analyse. De namen van de externe experts zijn 
alfabetisch opgenomen. Achter de naam van iedere externe expert staan de codes vermeld van de crises 
waarbij de externe expert betrokken is geweest in de periode 2000 tot en met 2012.  
 
 
  Naam betrokken expert Betrokken bij crisis 

 1 Aannemer(s). waarvan naam onbekend 03.02 + 07.01 

 2 Aanvullende externe deskundigheid. zonder nadere specificatie 08.03 

 3 Actiz (organisatie van zorgondernemers) 09.04 

 4 Adviesbureaus. zonder nadere specificatie 12.05 

 5 Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI) 07.01 

 6 Agentschap LASER 01.02 + 03.04 

 7 Aggregaten uit België en Duitsland (noodstroom)  05.01 

 8 Aggreko 07.01 

 9 Agrarische Bedrijfseconomie - UR Wageningen  03.04 

 10 Agrarische Bedrijfsverzorging (AB) (uitzendbureau) 03.04 

 11 Airport Medical Services / luchtvaartmaatschappijen 09.04 

 12 Alcatel Lucent 11.05 

 13 Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) 01.01 + 02.02 

 14 Algemene Inspectiedienst (AID) 01.02 + 03.04 

 15 Anevei 03.04 

 16 Animal Science Group (ID Lelystad) 03.04 

 17 ANWB (Medical Air Assistance Helicopter) 01.03 

 18 Arbeidsinspectie 08.06 + 00.02 

 19 Arboarts 07.06 

 20 Arca  06.01 

 21 Ardeche (asbestsaneerder) 08.06 

 22 Ardesch sloopbedrijf 01.01 
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 23 Arts  06.01 

 24 Asbestverwijderingsbedrijf 01.01 

 25 Ascor Analyse 01.01 

 26 ASG Wageningen UR Animal Science Group 07.06 

 27 Baoborea (branchevereniging) 09.04 

 28 Bedrijf dat website crisis.nl ondersteunt  11.10 

 29 Bedrijf om beelden uit te lezen en geschikt te maken voor gebruik  09.07 

 30 Bedrijfsbrandweer Shell 11.10 

 31 Bedrijfshulpverlening ATM 11.10 

 32 Bedrijfshulpverlening Sabic 11.10 

 33 Begeleidingscommissie Monitoring Dierziektes Runderen (MDR) 07.06 

 34 Bergingsmaatschappijen Multraship Terneuzen en URS Antwerpen  05.04 

 35 Beroepsvereniging van dierenartsen  07.06 

 36 Beveiligers 12.02 

 37 BHV 01.02 

 38 BOOT organiserend ingenieursbureau  08.02 + 12.02 

 39 BOT-mi 07.08 + 11.10 

 40 Bouwens van der Boije College (BBC) 04.01 

 41 Brandweer uit Duitsland 00.02 

 42 Brandwondencentra in België en Duitsland  01.03 

 43 Breedenoord 07.01 

 44 Bristro (cateringbedrijf Paresto) 06.01 

 45 Bureau Jeugdzorg 02.02 

 46 Bureau Slachtofferhulp  01.01 + 01.03 + 02.02 + 
03.01 + 09.02 

 47 CBD 03.04 

 48 CBL 03.04 

 49 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) U.S.A.  09.04 

 50 Centraal Instituut voor Dierziekte Controle (CIDC)  03.04 + 07.06 

 51 Centraal Nautisch Beheer (CNB) 07.08 

 52 Centraal Veterinair Instituut (CVI) 07.06 
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 53 Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) 09.04 

 54 Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) 07.06 + 09.04 

 55 Cert-Bund  11.04 

 56 CEVA (Franse producent vaccin) 07.06 

 57 CMI Energy Services  03.01 

 58 COKZ 01.02 

 59 Commissie Openbare diagnostiek en Microbiologie (COM) 07.06 

 60 Continuon 07.01 

 61 Coordinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) 09.04 

 62 COV 01.02 + 03.04 

 63 Cumela 01.02 + 03.04 

 64 DCMR Milieudienst Rijnmond 05.04 + 07.03 + 07.07 

 65 De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 09.04 

 66 Defensie 01.03 + 06.01 + 07.01 + 
11.10 + 12.05 

 67 Delta 07.01 

 68 Deltaris  12.05 

 69 Deskundige uit Hamburg 12.01 

 70 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 05.02 

 71 Dierenarts 07.03 + 07.06 

 72 Dierenbescherming 01.02 + 03.04 

 73 Dow Chemical 11.02 

 74 DSM 02.01 + 03.01 

 75 Duitse onafhankelijke springmeester 08.02 

 76 DUWO (beheerders) 08.03 

 77 Eneco 03.02 + 07.01 

 78 Engelse collega’s ID 01.02 

 79 Erasmus Universiteit Rotterdam  03.04 

 80 Erasmus Universiteit Rotterdam - Medisch Centrum 09.04 

 81 Ernst & Young 01.02 

 82 Essent 00.02 + 03.01 + 05.01 + 
07.01 
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 83 EU (o.a. Permanent Veterinair Comité) 01.02 

 84 European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 09.04 

 85 Europese Commissie 03.04 

 86 Evides (drinkwaterbedrijven) 11.10 

 87 Explosieven Opruimingscommando Koninklijke Landmacht (EOCKL)  03.01 + 08.02 + 09.03 

 88 Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht 03.04 + 07.06 

 89 Feyenoord 11.03 

 90 Firma Van der Heijden 08.02 

 91 FNV Bondgenoten 01.02 

 92 Fox-IT 11.04 

 93 Franse autoriteiten 01.02 

 94 Gasleveranciers (stalvergassingstechniek) 03.04 

 95 Gasunie 12.05 

 96 Gemeenschappelijk Nautisch Beheer 05.04 

 97 Gemeente Amsterdam 11.01 

 98 Gemeente Rijssen-Holten 08.06 

 99 Gemzu 01.02 

 100 GEO Delft  03.02 

 101 Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) (ook wel SGD genoemd) 01.02 + 03.04 + 07.06 

 102 Gezondheidsraad 07.06 + 09.04 

 103 GGZ 03.01 + 08.04 + 09.02 + 
09.04 + 09.06 + 11.09 

 104 GNV 01.02 

 105 Gouverneurs van Antwerpen en Oost-Vlaanderen 05.04 

 106 Govcert   11.04 

 107 Havenbedrijf Amsterdam 07.08 

 108 HBO-studenten 01.02 

 109 Hein Heun B.V. (asbestsaneerder) 08.06 

 110 Hertel BV (onderaaannemer) 03.01 

 111 Het Waterlaboratorium (HWL) 07.05 

 112 Homan 07.01 
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 113 Hoofdverkeersleider vanuit het Schelde Coördinatiecentrum 05.04 

 114 Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vechtstreek (AGV) 03.02 

 115 Hoogleraar Bouwkunde  11.01 

 116 Huisarts 07.06 

 117 Hydron  03.02 

 118 Industrie en Havenschap Moerdijk 11.10 

 119 Informatiecoördinator Oldenburg 12.01 

 120 Ingenieursbureau Oesterbaai 08.03 

 121 Inspecteur Arbeidsinspectie 08.02 

 123 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) 11.01 

 123 Inspectie SZW 12.02 

 124 Inspectie Verkeer en Waterstaat 02.01 + 05.04 + 07.08 

 125 Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) 07.06 + 09.04 + 11.07 

 126 Inspectie VROM  02.01 + 07.05 

 127 Instituten Reinier van Arkel  09.02 

 128 Instituten Viataal  09.02 

 129 Instituut voor psychotrauma (IVP) 11.08 

 130 International Security Agency (ISA) 09.01 

 131 International Watch and Warning Network (IWWN) 11.04 

 132 Interpolis 08.06 

 133 JBA Security 08.02 

 134 Jowenko Explosieve Demolitie 08.02 

 135 Juvans Maatschappelijk Werk  09.02 

 136 KEMA  03.01 

 137 KNMI 05.01 

 138 Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)  01.02 + 03.04 

 139 Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (KNRM)  06.01 

 140 KPN 03.01 + 03.02 + 11.05 + 
12.05 

 141 Kustwacht / Kustwachtcentrum (KWC)  05.04 + 06.01 

 142 Laboratoria Medische Microbiologie 07.06 
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 143 Laboratorium ID-Lelystad  01.02 

 144 Ladingexperts 05.04 

 145 Lagere overheden (onder andere burgemeester van Oss) 07.06 

 146 Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) 01.02 + 03.04 + 07.06 + 
12.05 

 147 Landbouw Economisch Instituut (LEI) - Wageningen UR 03.04 

 148 Landelijk Expertisecentrum Landbouw en Visserij (LEC) 01.02 

 149 Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) 09.04 

 150 Lareb (Nederlands Bijwerkingen Centrum) 09.04 

 151 Lasbedrijf Welding Services Inc. (WSI) 03.01 

 152 Lector van de Hanze Hogeschool  12.01 

 153 Leger des Heils 00.02 

 154 Logius 11.04 

 155 Lokale omroep P&M  04.01 

 156 Maasstad Ziekenhuis 11.07 

 157 Maatschappelijk werk 08.03 

 158 Medewerker Hoogheemraadschap Delfland 08.03 

 159 Mediant 00.02 

 160 Mestexperts 07.06 

 161 Microbioloog PAMM (Laboratorium voor Medische Microbiologie) 07.06 

 162 Microsoft 11.04 

 163 Ministerie van Buitenlandse Zaken  03.01 

 164 Ministerie van Defensie  03.04 + 05.01 + 10.03 

 165 Ministerie van EL&I 12.05 

 166 Ministerie van Financien 11.04 

 167 Moeder van één van de jongens 09.07 

 168 Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum (NVIC) 01.01 + 07.03 + 07.08 

 169 Nationale en internationale experts. zonder nadere specificatie 07.06 

 170 Natuurmonumenten 01.02 

 171 NBvW 01.02 

 172 Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 03.01 
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 173 Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) 08.04 + 12.01 

 174 Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 09.04 

 175 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) 09.04 

 176 Nederlands Vaccin Instituut (NVI)  09.04 

 177 Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) 06.01 + 12.05 

 178 Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBVH) 03.04 

 179 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) 09.04 

 180 Nederlandse Rode Kruis (eventueel lokale afdelingen) 00.02 + 01.01 + 01.03 + 
02.01 + 02.02 + 03.02 + 
09.03 + 09.06 + 11.08 + 
12.01 + 11.01 + 12.02 

 181 Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde (NVK) 09.04 

 182 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) 09.04 

 183 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)  03.04 + 07.06 + 07.08 

 184 NedTrain  02.01 

 185 Nepluvi 01.02 + 03.04 

 186 Netwerkbeheerder Enexis 12.05 

 187 Nevedi 01.02 + 03.04 

 188 NHDB 03.04 

 199 NMV 01.02 

 190 NOP 03.04 

 191 NS 02.01 

 192 NUON 07.05 

 193 Nutech (RISK)  07.08 

 194 Nutreco 01.02 

 195 NVO 01.02 

 196 NVV 01.02 

 197 NZO 01.02 

 198 Oasen (drinkwaterbedrijven) 11.10 

 199 Obi4Wan 12.01 

 200 Oesterbaai 12.02 

 201 Omroep Brabant  11.10 
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 202 Omroep Gelderland (rampenzender) 07.01 

 203 Onderwijssector 00.01 

 204 Interfacultary Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS)  07.06 

 205 Ontvanger van de stof uit Duitsland 02.01 

 206 Oranjevereniging  06.03 + 09.03 

 207 Personen betrokken bij hulpverlening incident Koninginnedag 2009  11.08 

 208 Platform Allochtonen Helden 04.01 

 209 Platform Ontwikkelingssamenwerking 04.01 

 210 Potentiële bergingsmaatschappijen 05.04 

 211 Price Waterhouse Coopers (PWC) 01.02 

 212 Producent in Amerika 02.01 

 213 Productschap voor Vee, Vlees en Eieren (PVE) 01.02 + 03.04 

 214 Prof. dr. E. de Jonge (hoogleraar intensive care van het LUMC) 11.07 

 215 Prof. dr. L. Eijsman (aantredend interim-bestuurder) 11.07 

 216 Prof. dr. M. Bonten (UMCU) 11.07 

 217 ProRail 05.04 + 08.06 + 09.01 

 218 Provinciale Landschappen 01.02 

 219 Psychoanalytisch Genootschap (NPG) 09.04 

 220 PVV 01.02 

 221 PWN (waterleidingbedrijf Noord-Holland) 07.05 

 222 PZ 01.02 

 223 Raad voor dierenaangelegenheden (RDA) 01.02 

 224 Radio M (calamiteitenzender) 02.01 + 03.02 

 225 Railion (vervoerder) 02.01 

 226 RECRON 01.02 

 227 Reder  07.08 

 228 Rendac 01.02 + 03.04 

 229 Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (RVV) 01.02 

 230 Rijkswaterstaat (organisatie, lokale afdelingen of specifieke medewerkers) 05.04 + 06.01 + 07.01 + 
07.08 + 09.01 + 09.03 + 
10.03 + 11.10 + 12.01 
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 231 RIVM /Outbreak Management Team Influenze (OMT)/ MOD 00.02 + 01.01 + 03.02 + 
03.04 + 05.04 + 07.03 + 
07.08 + 08.03 + 09.04 + 
11.07 + 11.08 + 11.10 + 
12.02 

 232 RPS (asbestsaneerder) 08.06 

 233 RTV Drenthe (rampenzender) 07.03 

 234 RTV Noord-Holland (rampenzender) 07.05 + 07.08 

 235 RTV Rijnmond (rampenzender) 07.07 + 11.10 

 236 RTV-Oost (rampenzender) 00.02 

 237 Ruimingbedrijf HKI 03.04 

 238 Sanitas Groep  12.02 

 239 Saveetra 01.02 

 240 Schiphol  05.02 + 09.04 + 09.06 

 241 Seaking reddingshelikopters van de Belgische luchtmacht 01.03 

 242 SEARCH  12.02 

 243 Servicebedrijven (personeelsplanners) 03.04 

 244 Sloopdeskundige 08.03 

 245 Social media expert van de Universiteit van Amsterdam 12.01 

 246 Spectrum 08.06 

 247 Staatsbosbeheer 01.02 + 10.03 

 248 Standing Committee for the Food Chain and Animal Health 03.04 

 249 Start Uitzendbureau 03.04 

 250 Steigerbouwers Albuko N.V. 03.01 

 251 Stichting Arq 11.08 

 252 Stichting Bureau Coördinatie Expertise-organisatie (BCE) 03.02 

 253 Stichting Dijkverschuiving en maatschappelijke instellingen 03.02 

 254 Stichting Divers 00.01 

 255 Stichting Doenja Dienstverlening 12.02 

 256 Stichting Koninklijk Apeldoorn  09.03 

 257 Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG) 09.04 

 258 Stichting Oranjefeesten Apeldoorn 09.03 

 259 Stichting Rampenfonds Dijkverschuiving Wilnis 03.02 
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 260 Stichting Salvage 01.01 + 03.02 + 07.08 

 261 Stichting Slachtofferhulp Nederland  00.02 + 08.03 + 09.06 + 
11.08 + 12.01 + 12.02 

 262 Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland  07.01 

 263 Stichting Trema  03.01 

 264 Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) 00.02 

 265 Stichting Vorkmeer 04.01 

 266 Studenten faculteit Diergeneeskunde 01.02 

 267 Svitzer Wijsmuller 07.08 

 268 Technische Hilswerke (THW)  03.01 

 269 TLN 01.02 

 270 TNO 00.02 + 03.01 + 08.02 + 
12.02 

 271 Toevallig aanwezige traumatoloog en arts  09.06 

 272 Tridee B.V.  09.01 

 273 Trigion beveiliging 08.03 + 12.02 

 274 TU Delft 08.03 

 275 Twee stichtingen maatschappelijke dienstverlening. niet gespecificeerd 09.06 

 276 Unie van Waterschappen (UvW) 12.05 

 277 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 07.03 

 278 Veehouders en transporteurs 12.05 

 279 Veepro 01.02 

 280 Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) 09.04 

 281 Vereniging Kwaliteitszorg Geitenhouderij Nederland (VKGN) 07.06 

 282 Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 01.02 + 07.06 + 09.04 

 283 Vereniging van Eigenaren Winkelcentrum ‘t Loon  11.01 

 284 Vliegbasis Twente 00.02 

 285 Vliegveld Eelde  08.04 

 286 VNO-NCW 09.04 + 11.04 

 287 Waterbedrijf Groningen 12.05 

 288 Waterschap Brabantse Delta 11.10 

 299 Waterschap Groot Salland 12.05 
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 290 Waterschap Holandse Delta 11.10 

 291 Waterschap Hunze en Aa's 12.05 

 292 Waterschap Noorderkwartier 12.05 

 293 Waterschap Noorderzijlvest 12.05 

 294 Waterschap Reest en Wieden 12.05 

 295 Waterschap Rivierenland 07.01 + 12.05 

 296 Wetterskip Fryslân 12.04 + 12.05 

 297 Woningbouwcorporatie Mitros 12.02 

 298 Woningbouwcorporatie Westhoek Wonen  03.02 

 299 Woningbouwcorporaties. zonder nadere specificatie  00.01 

 300 World Health Organisation (WHO) (SAGE) 09.04 

 301 Zeeland Seaports 05.04 

 302 Zelfstandige adviseurs. niet gespecificeerd 12.05 

 
 
 
 



 “Geen uniformen, maar specialisten”. Betrokkenheid van externe experts in crisissituaties   -    115    

APPENDIX 5 

WAARNEMINGSKADER 
 
 
 
 
 
Deze appendix geeft een overzicht van het waarnemingskader / code boek dat is gecreëerd voor de 
analyse van de evaluatierapporten.   
 
Variabele  Categorieën  Code  

1. Algemene informatie 

A. Code   [xx.xx] 

B. Datum  [dag-maand-jaar] 

C. Incident naam  [naam] 

D. Evaluatieorganisatie  [naam] 

E. Rapport  E1. Crisisfase behandeld  [0,1,9] 

 E2. Crisisfase gedeeltelijk behandeld  [0,1,9] 

 E3. Crisisfase bijna niet behandeld  [0,1,9] 

 E4. Crisisfase niet behandeld  [0,1,9] 

F. Veiligheidsregio  [naam] 

G. Gemeente  [naam] 

2. Crisiskenmerken 

H. Soort crisis H1.  Natuurramp/crisis   [0,1,9] 

 H2.  Verkeer en vervoer   [0,1,9] 

 H3.  Infrastructuur   [0,1,9] 

 H4.  Nutsvoorzieningen   [0,1,9] 

 H5.  Volksgezondheid   [0,1,9] 

 H6.  Veterinaire crises   [0,1,9] 

 H7.  Technologische crises   [0,1,9] 

 H8.  Verstoringen openbare orde  [0,1,9] 

 H9.  Terrorisme   [0,1,9] 

 H10.  Buitenlandse crises [0,1,9] 

I. Vitaal belang I1.  Territoriale veiligheid [0,1,9] 

 I2.  Economische veiligheid [0,1,9] 

 I3.  Ecologische veiligheid [0,1,9] 

 I4.  Fysieke veiligheid [0,1,9] 

 I5.  Sociale en politieke stabiliteit [0,1,9] 

J. Bestuurlijke opschaling J1. GRIP 0  [0,1,9] 

 J2. GRIP 1 [0,1,9] 
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 J3. GRIP 2 [0,1,9] 

 J4. GRIP 3 [0,1,9] 

 J5. GRIP 4 [0,1,9] 

 J6. Nationaal [0,1,9] 

K. Betrokken 
crisisorganisaties op 
Rijksniveau 

 [naam], [naam] 

L. Rijksniveau gehaald? L1. Nee [0,1,9] 

 L2.  Geïnformeerd [0,1,9] 

 L3.  Coördinatie / advisering [0,1,9] 

 L4.  Inmenging activiteiten [0,1,9] 

 L5.  Overdracht  [0,1,9] 

M. Karakter crisis M1 Flitscrisis [0,1,9] 

 M2 Gemiddeld [0,1,9] 

 M3. Sluimerend [0,1,9] 

N. Kwaliteit crisisbeheersing 
algemeen 

N1. Heel negatief [0,1,9] 

 N2. Overwegend negatief [0,1,9] 

 N3. Neutraal [0,1,9] 

 N4. Overwegend positief [0,1,9] 

 N5. Heel positief [0,1,9] 

O. Aantal externe experts  [x] 

3. Externe experts 

P. Namen betrokken experts  [naam], [naam] 

Q. Entiteit Q1. Specifieke persoon [0,1,9] 

 Q2. Organisatie [0,1,9] 

R. Reden betrokkenheid R1. Direct bedreigd in materiaal [0,1,9] 

 R2. Direct bedreigd in taakuitvoering [0,1,9] 

 R3. Nabijheid crisislocatie [0,1,9] 

 R4. Specifieke kennis [0,1,9] 

S. Locatie S1. Publiek [0,1,9] 

 S2. Maatschappelijk middenveld [0,1,9] 

 S3. Bedrijf sterke overheidscontrole [0,1,9] 

 S4. Bedrijfsleven [0,1,9] 

 S5. Wetenschap [0,1,9] 

T. Ingeschakeld door T1. Actief door crisisorganisatie [0,1,9] 

 T2. Actief door andere expert [0,1,9] 

 T3. Eigen initiatief [0,1,9] 

U. Moment van inschakeling U1. Vooraf in netwerk [0,1,9] 
 U2. Tijdens crisis ontstaan [0,1,9] 

V. Termijn samenwerking V1. Incidenteel  [0,1,9] 
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 V2. Langere periode(n) [0,1,9] 

 V3. Structureel [0,1,9] 

W. Algemene rol W1. Operationeel [0,1,9] 

 W2. Input besluitvorming [0,1,9] 

X. Gerichtheid activiteiten X1. Specifiek advies [0,1,9] 

 X2. Algemeen advies [0,1,9] 

 X3. Second opinion [0,1,9] 

 X4. Externe communicatie [0,1,9] 

 X5. Gebruik gemaakt van contacten [0,1,9] 

Y. Aanwezig in crisisteam  [0,1,9] 

Z. Zelf besluiten genomen  [0,1,9] 
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APPENDIX 6 
LIJST VAN GEÏNTERVIEWDE EN 

GERAADPLEEGDE 

SLEUTELINFORMANTEN  
 
 
 
 
 
Deze appendix geeft een overzicht van alle respondenten die tijdens dit onderzoek zijn benaderd. Het gaar 
daarbij om respondenten die geïnterviewd zijn en om respondenten die benaderd zijn voor een specifieke 
kennisvraag.  De sleutelinformanten zijn in alfabetische volgorde (achternaam) opgenomen.  
 

  Naam sleutelinformant  Organisatie  

 1 Mevr. M.K. Delfgaauw Nationaal Crisiscentrum, NCTV  

 2 Dhr. B. de Graaf  Waterschap Noorderzijlvest  

 3 Dhr. J. Haasjes  Veiligheidsregio Groningen  

 4 Dhr. B. van Horck  NCTV, Ministerie van Veiligheid & Justitie  

 5 Dhr. R. Johannink  VDMMP 

 6 Dhr. G. de Kruiff  Nationaal Crisiscentrum, NCTV  

 7 Dhr. J.A. van Reijn  Netherlands Intelligence Studies Association 

 8 Mevr. I. van Steensel  GHOR Hollands-Midden  

 9 Dhr. K. Taneja Nationale Politie 

 10 Dhr. P.J.J.M. Verhallen Onderzoeksraad voor Veiligheid 

 11 Mevr. N. Wamsteker  NCTV, Ministerie van Veiligheid & Justitie 

 
 
 
 
 


