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1. Samenvatting 
 
Inleiding 
De NCTV laat state of the art onderzoeken uitvoeren op het gebied van cybersecurity, (contra) terrorisme en 
extremisme op het gebied van crisisbeheersing. Deze states of the arts zijn onderdeel van een programma dat 
zich richt op het realiseren van een NCTV-brede onderzoekagenda. PLATO en ISGA hebben in deze state of the 
art onderzoeken de eerste fase van het overkoepelende onderzoek naar crisisbeheersing uitgevoerd. In dit 
rapport staat het tweede fase onderzoek centraal waarin is voortgebouwd op de kennis en literatuurbestanden 
van het eerste fase onderzoek. 
 
Probleemstelling & onderzoeksvragen 
Op grond van de conclusies van het eerste fase onderzoek is door het WODC de volgende probleemstelling 
geformuleerd: Wat is volgens de wetenschappelijk literatuur de laatste stand van zaken met betrekking tot het 
domein crisisbeheersing voortbouwend op de resultaten van het onderzoek state of the art crisisbeheersing fase 
1 (Lakerveld & Matthys, 2019). Aan de hand van deze probleemstelling zijn drie onderzoeksvragen geformuleerd.  
 
1) Welke trends in soorten risico’s en crises en de omgang daarmee in het kader van crisisbeheersing kunnen 

worden vastgesteld?   
2) Welke factoren bevorderen op meso-(organisatie) en micro-(individueel) niveau de effectiviteit en tijdigheid 

van crisisbeheersing? Op welke wijze zijn deze factoren te beïnvloeden? Wat betekent dit concreet voor de 
besluitvorming tijdens crisisbeheersing in de Nederlandse context? 

3) Op welke wijze zijn factoren die bijdragen aan effectiviteit zo te beïnvloeden dat daarmee een bijdrage wordt 
geleverd aan de kwaliteit (doelmatigheid en doeltreffendheid) van de crisisbeheersing/rampenbestrijding?  

 
Opzet van het onderzoek 
Aan elk van de drie onderzoeksvragen zijn afzonderlijke delen van de onderzoeksopzet gewijd. Het eerste deel 
betrof een beknopte literatuur verkenning om vast te stellen welke trends zich aftekenen in de soorten crises die 
zich voordoen en hoe daarop gereageerd is. Het doel van deze verkenning was te komen tot een selectie van 
categorieën van crises en concrete voorbeelden daarvan ten behoeve van het tweede deel van het onderzoek. 
Een tweede deel van het onderzoek bestond uit een analyse van beschikbare evaluaties van voorbije crises. De 
analyse is opgebouwd uit een kader van twee wetenschappelijke invalshoeken (Boin et al., 2013 & McConnell, 
2006) het toetsingskader van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Deze drie invalshoeken tezamen hebben 
geresulteerd in het analytische raamwerk: 

• Crisismanagement begint bij (1) herkenning en (2) sensemaking van de aard en omvang van een crisis; 
• Richt zich op het organiseren van een response door het (3) besluitvorming, (4) coördinatie en (5) 

(ont)koppeling van acties die de impact van een bedreiging minimaliseren; 
• Waarbij (6) communicatie en (7) meaning-making cruciaal is om een symbolische behoefte aan 

richting en begeleiding te bieden aan de maatschappij; 
• Eindigt met het organiseren van de nasleep van de crisis door het attribueren van (8) 

verantwoordelijkheid, (9) borgen van geleerde lessen en het vergroten van de (10) veerkracht om 
toekomstige crises beter aan te kunnen. 

 
Op grond van beschikbare evaluatiegegevens zijn vervolgens 25 geselecteerde cases beschreven en geanalyseerd 
de aanpak ervan en op onderdelen gekenmerkt als solide, betwistbaar, of kwetsbaar. De analyses zijn vertaald in 
presentaties en vragen, die zijn voorgelegd aan 4 focusgroepen: wetenschappers; beleidsmakers; professionals; 
en evaluatoren van de Wet Veiligheidsregio’s. De uitkomsten van de focusgroepsbijeenkomsten zijn in het rapport 
afzonderlijk beschreven en zijn als kanttekeningen of ondersteuning verwerkt in conclusies uit de analyses van de 
cases. De genoemde onderzoeksactiviteiten hebben geleid tot conclusies over crisismanagement en 
rampenbestrijding in het algemeen. Hoewel de geselecteerde crises bewust niet recent waren, om de 
leereffecten en beleidsimplicaties mee te nemen, ontstond uiteindelijk toch de behoefte de implicaties van de 
conclusies in verband te brengen met de Covid-19 crisis in een apart hoofdstuk in het rapport. 
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Beantwoording van de onderzoeksvragen 
 
Vraag 1. Welke trends in soorten risico’s en crises en de omgang daarmee in het kader van crisisbeheersing 
kunnen worden vastgesteld?   
Bij de bestudering van trends in de frequentie van voorkomen en impact van soorten crises en rampen is gebleken 
dat het moeilijk is om op grond van wereldwijde en Europese trends te komen tot een valide voorspelling met 
betrekking tot Nederland. Dit betekent niet dat er geen enkele conclusie valt te trekken. Er is wel degelijk een 
aantal crises/rampen waarvan kan worden aangenomen dat het risico erop groter is geworden en aan de andere 
kant een aantal crisis/rampentypen die zich steeds minder lijken te voltrekken. Uit de bestudering van de 
literatuur/databases is een aantal trends af te leiden. De effecten van klimaatverandering en de gevolgen daarvan, 
verdroging, wateroverlast, hittestress, stormen, hoogwater en verlies van biodiversiteit zijn daarvan voorbeelden. 
Daarmee hangt bijvoorbeeld een vergrote kans op het optreden van grote natuurbranden samen als indirect 
gevolg van de klimaatverandering. Toch zien we hierbij niet per se een grotere kans ontstaan, maar eerder neemt 
de ernst van individuele incidenten toe. In de categorie man-made disasters is een licht dalende trend waar te 
nemen, met als uitzondering de transportsector. Het risico op man-made disasters blijft consequent aanwezig 
volgens de EM-DAT-database. In de focusgroepen is de voorspellende waarde van dergelijke analyses sterk 
gerelativeerd. Uit de trendanalyse zijn de volgende typen crises en bijbehorende cases geselecteerd voor een 
diepgaandere analyse: 
 
Tabel 1.  
Categorisatie van geselecteerde cases 

Type Casus 
Aanslagen Tramaanslag Utrecht 

Aanslag in Apeldoorn 
Schietincident Alphen aan den Rijn 

Natuurbranden Strabrechtse heide 
Hoge Veluwe 

Infectieziekten Q-koorts 
Mexicaanse Griep 

Maatschappelijke onrust Project X, Haren 
Vreugdevuren Scheveningen 
Voetbalrellen (Ajax – Feyenoord) 

Industriële ongevallen Moerdijk 
Chemelot (2x) 

Transport ongevallen Turkish Airlines Crash 
Stuwaanvaring Grave  
Kettingbotsing A58 
Treinongeval Amsterdam 

Uitval vitale infrastructuur Bommelerwaard 
Tielerwaard 
Diemen 

Overstromingen/wateroverlast Groningen Friesland 
Wilnis 
Utrecht 

Voedselcrises Fipronyl (eieren) 
Salmonella (zalm) 

Orkaan Sint-Maarten 
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Vraag 2. Welke factoren bevorderen op meso-(organisatie) en micro-(individueel) niveau de effectiviteit en tijdig-
heid van crisisbeheersing? Op welke wijze zijn deze factoren te beïnvloeden? Wat betekent dit concreet voor de 
besluitvorming tijdens crisisbeheersing in de Nederlandse context? 

De vergelijkende casusanalyse laat zien op welke processen volgens de crisisevaluaties de effectiviteit van de 
operatie beoordeeld is als kwetsbaar (k), betwistbaar (b) en solide (s). Voor het bepalen van effectiviteit is van 
belang om te kijken wat het doel is binnen een deelproces en of dit doel wordt behaald. Met name de processen 
van herkenning, sensemaking, (ont)koppelen, meaning-making en communicatie laten vele kwetsbaarheden zien. 
Daarbij moet wel worden opgemerkt dat er in de keuze van de bestudeerde cases een bias zit, omdat de reden 
dat er evaluaties worden gedaan er vaak op wijst dat er in de cases zaken mis zijn gelopen. Een belangrijke omissie 
in het veld is dat er veel minder geleerd wordt van succesvol optreden en daarmee factoren die positief bijdragen 
aan effectiviteit onderbelicht blijven. Dat is duidelijk zichtbaar in de tabel, alsmede een cruciale oproep voor 
vervolgonderzoek. 
 
Tabel 2. 
Overzicht van effectiviteit 
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De crisis in beeld krijgen         
1. Herkenning K/B K K/S K K K/B K B S B 

2. Sensemaking  K/B K K K B K/B B B S K/B 

Organiseren van de response         
3. Besluitvorming B/S B S K/B B B B K/B K B 

4. Coördinatie K B B K B B B K/B K K 

5. (Ont)koppelen B B B K/B K/B B K/B K/B K K/B 

Communicatie met maatschappij         
6. Meaning-making K/B B K/S K K K/B K K K K 

7. Communicatie K/B B K K K B B K K K/B 

Beleid          
8. Verantwoording B B/S B B B B B B/S S B 

9. Lerend vermogen S B/S B B B/S B K/B B K B 

10. Veerkracht voor toekomstige crises B B K B B B K/B B/S K B/S 

 
 K Kwetsbaar B Betwistbaar S Solide 

 
 
De crisis in beeld  
Uit de analyse van de cases blijkt dat in evaluaties herkenning en sensemaking veelal als kwetsbaar of betwistbaar 
worden beoordeeld. Dit is problematisch, omdat de processen van herkenning en sensemaking van 
doorslaggevend belang zijn om de crisis in beeld te krijgen en de juiste opschaling of crisisorganisatie te activeren. 
Factoren die in de beeldvorming bepalend zijn met de uitkomst hebben op microniveau te maken met het 
inschatten van (afwijkende) signalen en op mesoniveau te maken met het inschatten van de maatschappelijke 
impact en/of de rol van ketenpartners. Op microniveau zien we dat als er in de evaluaties problemen met 
beeldvorming worden geconstateerd, dit gaat om zicht op de operatie en inzet van eenheden. Op mesoniveau 
zien we dat er in evaluaties vooral aandacht wordt besteed aan informatiemanagement. Belangrijke condities op 
mesoniveau voor informatiemanagement zijn daarbij toegang tot systemen, een integraal informatiebeeld en de 
zichtbaarheid en informatiedeling met ketenpartners. Dit laat ook vooral de focus in de evaluatierapporten op 
informatiemanagement zien en verhult dit belangrijke onderliggende factoren op microniveau. 
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Zo blijkt dat het inschatten van afwijkende signalen consequent problematisch is, waarbij routinematig 
terugvallen op draaiboeken en procedures een adequaat beeld van de urgentie van crisis in de weg staat. Hier 
spelen individuele biases en human factors mogelijk een cruciale rol, echter hier wordt nauwelijks aandacht aan 
besteed. Daarnaast zien we dat vanuit sensemaking theorie het probleem van een dominant beeld of frame 
consequent terugkeren. Als eenmaal een beeld is gevormd en in de informatiesystemen is vastgelegd blijkt het 
aanpassen van dit beeld een lastige opgave. Hier speelt mee dat op operationeel niveau meerdere signalen wel 
worden opgepikt, maar dat dit in beperkte mate zijn doorgang vindt richting tactisch en strategisch niveau. Er is 
dus relatief weinig aandacht voor de noodzaak om continue het beeld te blijven updaten na gelang de crisis zich 
verder ontwikkelt. Dit heeft wel degelijk grote gevolgen voor de effectiviteit, omdat zodoende niet altijd de juiste 
ketenpartners in beeld komen of de response niet adequaat inspeelt op de daadwerkelijke situatie. 
 
Organiseren van de response  
Het effectief organiseren van een response komt veelvuldig terug in de evaluatierapporten, met name wanneer 
er asynchroon en/of niet volgens de protocollen wordt opgeschaald. Relevante condities op microniveau zijn 
hierbij kennis over bevoegdheden, normen voor opschaling, en over wie er tot opschaling kan besluiten. Op 
mesoniveau zijn het bestaan van plannen en protocollen voor opschaling en toegankelijke informatievoorziening 
van belang. Veelal wordt in evaluaties aangetoond dat er niet of gedeeltelijk volgens de procedures is gewerkt. 
De belangrijkste factoren die worden gesignaleerd in de evaluatierapporten zijn een ongestructureerde 
opschaling, beperkte communicatie en afstemming en beperkte uitvoerbaarheid van tactische of strategische 
besluiten. Het laat zien dat in evaluaties vooral de nadruk ligt op de opschalingsprocedures zelf, maar er veel 
minder aandacht is voor factoren die een rol spelen in het gemotiveerd afwijken van plannen en procedures. Dit 
is van belang, omdat het vergroten van de adaptiviteit en responsiviteit in meerdere cases cruciaal is gebleken. 
Factoren als improvisatie, workarounds en maatwerk worden hierbij beperkt weergegeven, terwijl uit de huidige 
academische literatuur blijkt dat deze factoren van doorslaggevend belang kunnen zijn. Het risico hiermee is dat 
er te veel nadruk ligt op het door ontwikkelen van structuren en procedures, maar dat het professionele 
maatwerk van crisismanagement buiten zicht blijft. Op mesoniveau hangt dit probleem nauw samen met 
ketensamenwerking. De gevonden factoren illustreren dat in de opschaling problemen met netwerksturing tot 
verminderde effectiviteit leiden, vooral tussen het operationele en het tactisch/strategisch niveau. Het hiermee 
samenhangende proces van (ont)koppelen krijgt in evaluaties zeer beperkt aandacht. Echter, met name voor 
netwerksturing zijn het actief vormgeven van het netwerk en het tijdig koppelen van actoren cruciale factoren. 
 
Communicatie met maatschappij  
Een taakgebied wat als overwegend kwetsbaar wordt beoordeeld is het managen van de maatschappelijke impact 
door crisiscommunicatie. Veelal is het uitblijven of beperkt reageren op gevoelens in de maatschappij een 
duidelijk signaal dat er in de voorafgaande sensemaking en/of organisatie van de response zaken uiteen zijn 
gelopen. Evaluaties gaan met name in op de interne vertragingen binnen de crisisstructuur, maar er is een beperkt 
besef dat crisiscommunicatie veel eerder begint bij de beeldvorming en het identificeren van relevante partijen. 
Dit gaat veelal gepaard met vertragingen in de opschaling, waardoor de gemaakte keuzes in de crisisorganisatie 
maar in beperkte mate gedeeld worden met de maatschappij. In de evaluatierapporten wordt daarmee ook zeer 
beperkt gereflecteerd op het proces van meaning-making; het gebruiken van een frame om proactief de crisis te 
duiden. We zien dat evaluaties crisiscommunicatie veelal als reactief duiden. Een van de cruciale factoren op 
mesoniveau is het verlies van regie over de communicatie, waarbij onrust, onvrede, of zelfs weerstand in de 
maatschappij ontstaat. In de cases blijkt dat hoe meer crisismanagers erin slagen een goede informatiepositie te 
ontwikkelen, hoe meer ze in staat zijn daarover helder met de bevolking te communiceren. Een helder verhaal 
met duidelijke handelingsperspectieven is hierbij van belang, waarbij oog is voor empathie en openhartigheid in 
de boodschap. Een samenhangend dilemma betreft in welke mate informatie gevalideerd moet zijn alvorens die 
te delen met burgers. Het valt op dat in analyses nauwelijks aandacht is voor het opstellen van (counter)frames 
om de regie terug te pakken. 
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Beleid  
In de onderzochte cases is de mate van maatschappelijke en politieke verantwoording veelal uitgebreid en heeft 
op momenten ook daadwerkelijk politieke consequenties. Wel zien we terug dat evaluaties zich toespitsen op 
deelaspecten en veelal geen integraal oordeel van een crisis vellen. De lessen die getrokken worden zijn vooral 
gericht op structuur (opschaling, verantwoordelijkheden, netwerk, informatiemanagement) en veelal niet op 
actor (micro) /groepsniveau. In de rapporten is niet direct aandacht voor veerkracht gezien die over langere tijd 
loopt, maar er is in beleidsstukken enkele jaren na een crises soms wel degelijk verandering te onderkennen. 
Evaluatierapporten richten zich vooral op het mesoniveau. Uit de analyse van de evaluaties van cases komt een 
beeld naar voren dat betrokkenen bij crisisbeheersing op papier aangeven dat leren belangrijk is. Het accent ligt 
echter te veel op een vorm van leren die terugblikkend van karakter is. In sommige cases zien we terug dat als 
een vergelijkbare crisis later opnieuw optreedt, er geen gevolg gegeven lijkt te zijn aan de lessen die eerder 
geformuleerd waren. In andere gevallen zien we dat de lessen zozeer aan het specifieke incident zijn gekoppeld 
dat de generaliseerbaarheid naar nieuwe rampen/crisis tekortschiet, of buiten beeld blijft. 
 
Besluitvorming & interventies 
Bij operationeel crisismanagement zijn er grofweg twee vormen van besluitvorming te onderscheiden: snelle 
intuïtieve inschattingen op basis van herkenning (systeem 1) en rationele denkprocessen & stapsgewijze 
afwegingen (systeem 2). In de operatie dragen vooral systeem 1 besluiten (recognition-primed) bij aan het 
doeltreffend en tijdig doen van interventies. Echter, de voorwaarde voor effectieve systeem 1 besluitvorming is 
dat de sensemaking van de situatie rijk en kloppend is. Bij een te snelle of rigide duiding van de situatie bestaat 
er een groot risico van tunnelvisie, ‘confirmation bias’ en/of een ‘collapse of sensemaking’. Beide vormen van 
operationele besluitvorming zijn terug te zien in de onderzochte cases, zij het dat deze in de evaluatierapporten 
niet op deze manier worden benoemd.  
 
Op strategisch niveau is in de academische literatuur onderscheid te maken tussen twee vormen: principiële en 
incrementele besluitvorming. In de onderzochte cases zijn veelal vormen van incrementele besluitvorming te 
onderscheiden. Gedurende het besluitvormingsproces is het van belang dat bestuurders en andere betrokkenen 
zich steeds afvragen waarheen de crisis zich ontwikkelt en welke spelers, organisaties, sectoren of structuren in 
de samenleving daarbij in het geding zijn. Daarbij gaat het om de vraag hoe het functioneren van de samenleving 
zo goed mogelijk kan worden behouden op zo’n manier dat de veiligheid van mensen en organisaties behouden 
blijft. In veel cases, met name waarin ongebruikelijke of private partners betrokken waren, of in gevallen waarin 
grenzen van regio’s werden overschreden, zien we dat een dergelijke heroriëntatie of herstructurering 
achterblijft. Veel van de doelmatigheid en tijdigheid van crisisbesluitvorming hangt af van de vertaling in een 
heldere, eenduidige boodschap voor de maatschappij.  
 
Organisatievormen 
Crisismanagement wordt veelal gedomineerd door hiërarchische ‘command & control’ structuren. Deze 
structuren zijn overal in de wereld terug te vinden als blauwdrukken voor operaties. In de onderliggende doctrine 
gaat ‘commando(voering)’ om het nemen van beslissingen en het bevel geven tot actie; ‘controle’ richt zich op 
het monitoren en beïnvloeden van deze actie. De basisgedachte van de traditionele command & control structuur 
is dat er uiteindelijk een hoogste leidinggevende is die alle lijnen bij elkaar brengt, overzicht heeft en op basis 
daarvan het beste besluit kan nemen. In het Nederlandse bestel is de GRIP-structuur, met eenzelfde 
onderliggende doctrine, leidend voor het vormgegeven van multidisciplinaire crisismanagement. Echter, veel 
crises zijn complexer en betrekken – zeker in het gedecentraliseerde Nederlandse bestel – meerdere actoren van 
uiteenlopende organisaties en overheden. Daarmee komt de beperkingen van ‘command & control’ snel in beeld. 
Uit de analyse van de cases blijkt dat in operaties vaak sterke vertragingen optreden in de GRIP-structuur doordat 
informatie en besluiten door meerdere lagen lopen voordat deze tot uitvoering kunnen worden gebracht. De 
crisis is al verder ontwikkeld tegen de tijd dat het besluiten zijn genomen en gecommuniceerd. Hiermee lopen 
crisismanagers op tactisch en strategisch niveau veelal achter de feiten aan, ondanks dat ze sturing geven op een 
operatie overstijgend niveau. Het resultaat is dat in een operatie op verschillende lagen allerlei teams actief zijn, 
die naar mate de druk toeneemt hun blik naar binnen richten en daarmee de afhankelijkheden met andere teams 
gaandeweg uit het oog verliezen. 



 
 

WODC / PLATO / ISGA / UNIVERSITEIT LEIDEN /  STATE OF THE ART CRISISBEHEERSING 2 / DECEMBER 2020 / JVL, JW 

10 

Uit de onderzochte cases blijkt dat crisismanagement gebaat is bij een vorm van netwerksturing. De resultaten 
van de casus analyse en discussies in de focusgroepen laten zien dat vooral aandacht moet worden besteed aan 
het (ont)koppelen van netwerken in modulaire samenwerkingsverbanden. De uitdaging van netwerksturing zit in 
het samenwerken aan een gedeeld doel zonder de primaire verantwoordelijkheid te delen. Elke deelnemer aan 
het netwerk heeft een eigen taakgebied en verantwoordelijkheid, maar effectief crisismanagement vergt dat deze 
verantwoordelijkheden in relatie tot elkaar worden gezet. Onze bevinding is dat in het huidige bestel de nadruk 
(te) veel ligt op de opschalingsstructuren zelf. Echter, de organisatievorm zelf moet niet leidend zijn, maar de 
meerwaarde ligt in het ontwikkelen van een netwerkheuristiek om te kunnen schakelen tussen verschillende 
soorten netwerken. Daarbij gaat het om publieke als private partners en om partners in de algemene en 
functionele keten. Te veel cases laten zien dat die samenwerkingen nog vaak onvoldoende uit de verf komen. 
Rampen houden zich niet aan de grenzen van veiligheidsregio’s, of aan landsgrenzen. Daarom is helderheid 
vereist over hoe de samenwerking grensoverschrijdend moet verlopen. De onderlinge duidelijkheid over de 
situatie, en over wat iedereen te doen staat en hoe daarover een gedeeld beeld kan blijven bestaan is cruciaal.  
 
Vraag 3. Op welke wijze zijn factoren die bijdragen aan effectiviteit zo te beïnvloeden dat daarmee een bijdrage 
wordt geleverd aan de kwaliteit (doelmatigheid en doeltreffendheid) van de crisisbeheersing?  
 
De crisis in beeld  
De geanalyseerde crises bieden een gevarieerd beeld qua effectiviteit. In sommige cases is een hoge graad van 
voorbereiding te zien. Er zijn monitoringsystemen, er zijn modellen en indicatoren, er zijn structuren en scenario’s 
die het onderkennen van de crisis bespoedigen en daarmee een adequate respons. Ook in de focusgroepen is 
benadrukt dat daarin een belangrijke invloed op de kwaliteit van de crisisbeheersing moet worden gezocht. Het 
vermogen om een crisis tijdig en goed in beeld krijgen kan worden versterkt door het hebben van:  

Up-to-date systeemanalyses, kaartmateriaal, omgevingskennis; analyses van voorbije crises en scenario’s; 
monitoringsystemen; relevante data; interpretatiemodellen; kengetallen, grenswaarden en beslisregels; 
beschikking over essentiële expertise. 

 
Organiseren van de response 
In een groot aantal cases zijn onduidelijkheden in de procedurele gang van zaken zichtbaar. De bestaande 
opschalingsprocedure en GRIP-niveaus wringen hier en daar, maar het zoeken van oplossingen in nog strakker 
omschreven procedures wringt nog sterker. De oplossingen die in evaluaties naar voren komen gaan eerder in de 
richting van versterking van netwerken, weten met wie je moet samenwerken en daarmee binnen marges tot 
werkafspraken komen. Bij het werken in zulke netwerken is de aandacht vaak gericht op de publieke partners. In 
de samenwerking met andere maatschappelijke, of private partners schuurt het dan te vaak. Om slagvaardig te 
zijn in gevallen van crisis is het van belang om aan die netwerkkant en aan het verbreden daarvan al preparatief 
te werken. Dat vraagt om: 

Overzicht van relevante partners; updates van netwerkkaarten; heldere mandaten en verdeling van ver-
antwoordelijkheden; contacten tussen de algemene en functionele keten; zicht op grensoverschrijdende 
samenwerking; adequaat informatiemanagement; monitoring en registratie. 

 
Communicatie met de maatschappij 
Effectieve crisiscommunicatie biedt enerzijds accurate informatie over de ontwikkeling en impact van de ramp en 
het bijbehorende handelingsperspectief. Anderzijds vergt responsieve crisiscommunicatie de ogen en oren 
openhouden voor de informatie die binnenkomt uit alle lagen, sectoren, personen die iets kunnen bijdragen aan 
het beeld en de consequenties daarvan. Goede communicatie vereist ook adequate infrastructuur en apparatuur 
en eventueel noodvoorzieningen. De effectiviteit van de communicatie wordt beïnvloed door: 

Tweezijdigheid, informeren, luisteren, bespreken; tijdigheid van de communicatie; zicht op de actoren en 
onderlinge rolverdeling; evenwichtige mix van communicatie over de ramp, maatschappelijk impact 
bestrijding en handelingsperspectieven. 
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Beleid 
In veel cases is te zien dat als de crisis eenmaal ten einde loopt de betrokkenen zich zetten aan evaluaties of 
inspecties. In de meeste gevallen worden deze aspecten van crisismanagement pas in gang gezet aan het einde, 
in retrospectief. Beter gaat het in die cases waarin van meet af aan aandacht wordt besteed aan monitoring 
reflectie en feedback. Systematisch werken aan verantwoording vraagt om: 

Zicht op en registratie van relevante processen; registratiesystemen; overzicht van de gremia waaraan 
verantwoording moet worden afgelegd; veilige opslag van gegevens. 

 
Crisismanagement als professie 
De kwaliteit van crisisbeheersing is geen gegeven; het is een proces. Aan de kwaliteit wordt permanent gewerkt. 
In de cases zien we dat terug in scenariostudies, in preparatie, in opleiden, trainen en oefenen, in evaluaties en 
in kennispublicaties en wetenschappelijke artikelen. Crisismanagement vraagt in toenemende mate 
professionalisme. Dat impliceert dat crisismanagement als vak moet worden benaderd en ontwikkeld. Een en 
ander betreft zowel de professionalisering van de betrokken mensen als ook het verder ontwikkelen van 
crisismanagement als kennisgebied en vak. Naast dit accent op professionaliteit en professionalisering is ook door 
velen aangegeven dat de persoonlijke kwaliteiten van mensen een belangrijke rol spelen. In de focusgroepen is 
met kracht het idee naar voren gebracht om een belangrijke rol toe te kennen aan crisisevaluatie en aan oefenen 
als methode om systematisch te werken aan kennisontwikkeling. Gepleit werd directe samenhang tussen 
preparatie, opleiden trainen en oefenen, crisisevaluatie en kennisontwikkeling. Het werken aan 
professionalsering kan worden versterkt door: 

Individuele professionalisering van crisisbeheersers; kennisontwikkeling door accumulerende analyses van 
cases; verbinden van scenario-ontwikkeling, crisisevaluaties, opleiden, trainen, oefenen/simulaties en 
kennisontwikkeling. 
 

Maatschappelijke veerkracht 
Een belangrijke factor is het vergroten van de maatschappelijke veerkracht. Effectief crisismanagement wordt 
niet alleen bepaald door hoe goed men op een crisis is voorbereid, maar vooral ook door de mate waarin men in 
staat is de infrastructuur, voorzieningen, het landschap, sectoren, organisaties, industrieën en bedrijven zo in te 
richten dat de veiligheid daarin toeneemt en tevens de weerbaarheid wordt vergroot tegen buitengewone 
omstandigheden. Ten behoeve van versterking van de veerkracht kan gedacht worden aan: 

Nadenken over herstel, of het “nieuwe” normaal; analyse van gebleken kwetsbaarheden, risico’s en 
mogelijkheden; agenderen van herbezinning op de toekomst met alle relevante stakeholders. 

 
Doorontwikkeling crisismanagement 
Crisismanagement is steeds meer grensoverschrijdend. De implicatie daarvan is dat er steeds meer gewerkt moet 
worden in netwerken van partners uit andere regio’s, disciplines, en organisaties. Crises worden steeds 
complexer, de aantallen communicatielijnen nemen toe. Centrale regie staat daardoor als concept onder druk.  
Crisismanagement heeft zich de laatste jaren vooral ontwikkeld door de veiligheidsregio’s te versterken. Daarbij 
lag het accent op de publieke functies in de algemene keten. Nu moet doorgegaan worden met het versterken 
van de functionele ketens en de publieke-private samenwerkingen die nodig zijn om gezamenlijk in samenhang 
te kunnen opereren. Behalve de samenwerking tussen ketens, is ook samenwerking over regiogrenzen heen van 
belang.  
 
Uit de cases en uit de bespreking is naar voren gekomen dat informatiemanagement een aspect van 
crisisbeheersing is waarop de professionalisering nodig is. Het overzien van de beschikbare informatie, de analyse 
daarvan, het gebruik van digitale analytics daarbij vergt een hoge mate van competentie in 
informatiemanagement. De duiding van de informatie; het scheiden van feiten en geruchten, van nieuws en 
fakenieuws, vormen een tweede aspect van deze competentie. Ten slotte is er bekwaamheid vereist in het 
weergeven, comprimeren, en visualiseren van informatie. 
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Een ander terrein van doorontwikkeling betreft de rol van de burgers/betrokkenen. De rol van burgers verandert. 
Aan de ene kant zijn burgers soms niet betrokken, verwachten ze dat de zaken voor hen geregeld worden; aan 
de andere kant zijn burgers juist ook vaak mondig en is hun informatiepositie enorm versterkt, zodat ze actief 
willen meedoen aan crisisbeheersing. In de focusgroepen is daaraan toegevoegd het idee om een proces van 
kennisontwikkeling in gang te zetten of te versterken waarin de preventie, preparatie, respons, en nafase in 
samenhang worden bekeken in een integraal verband van opleiden, trainen, scenario-ontwikkeling, oefenen, 
simulatie en games, evaluatie en onderzoek. De gedachte is ook naar voren gebracht dat te beleggen in een 
onafhankelijk expertisecentrum en ontmoetingsplaats voor wetenschappers, beleidsmakers en professionals.  
 
Onderzoeksagenda 

1. Herkenning & sensemaking: ontwikkelen van herkenningscapaciteit & sensemaking methodieken 
Er is noodzaak voor kennisontwikkeling over het proces van sensemaking in een netwerk van samenwerkende 
partijen. Met name in de GRIP-structuur ontstaan vaak discrepanties tussen de beeldvorming op operationeel en 
tactisch/strategisch niveau. Om te verklaren hoe dit kan gebeuren, en hoe dit te voorkomen, is meer 
systematische kennis nodig over processen van herkenning (recognition) en sensemaking. Dit zijn processen die 
plaats vinden op zowel individueel niveau (waar op het moment weinig aandacht voor is) en op groepsniveau 
(sociaalpsychologische processen). Onderzoek naar sensemaking zal deze niveaus met elkaar in samenhang 
moeten bekijken. Er is meer inzicht nodig in vragen als: Hoe ontstaat een (uiteenlopende) beeldvorming van een 
crisis? Hoe geeft men duiding aan ‘weak signals’ om een crisis in een vroeg stadium te herkennen? Hoe kan men 
afwijkende signalen herkennen gedurende een crisis? Hoe is het te voorkomen om in een statisch (verouderd) 
beeld van de crisis vast te blijven zitten? 
 
2. Op- en afschaling: experimenteren met alternatieve vormen van netwerksturing  
Een van de grote terugkerende vraagstukken in bijna alle bestudeerde cases is het inrichten van een effectieve 
crisismanagement structuur. Het tijdig opschalen en communiceren tussen het operationeel/strategisch niveau 
en samenwerking met andere stakeholders blijkt veelal problematisch. Uit het onderzoek komt niet een 
eenduidige probleemanalyse naar voren. In een aantal cases is succesvol afgeweken van de bestaande structuur 
om maatwerk te leveren, in andere cases zorgden aanpassingen ervoor dat structuren naast elkaar kwamen te 
staan met coördinatieproblemen tot gevolg. Daaronder liggen steeds dezelfde terugkerende sturings-
vraagstukken.  
 
Het onderzoeksthema is dus vooral een vraagstuk van netwerksturing. Deze bevinding wordt bekrachtigd in de 
recente Evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s (2020). Een effectieve netwerkstructuur zal een balans moeten 
vinden tussen voorspelbaarheid en flexibiliteit. De onderzoeksagenda zou zich meer kunnen toespitsen op het 
experimenteren met verschillende vormen van netwerksturing, waarbij gekeken moet worden naar het schakelen 
tussen verschillende sturingsvormen. Het vraagstuk zit daarbij niet in het ontwikkelen van nieuwe varianten op 
structuren, maar in het ontwikkelen van kennis over verbinding tussen verschillende ketenpartners. Daarbij kan 
gedacht worden aan het ontwikkelen van een nieuwe netwerkheuristiek. Hoe kunnen actoren met elkaar in 
verbinding komen, waar ligt het primaat van de sturing, en op welke momenten zijn juist bypasses (liaisons) nodig 
om inertie te doorbreken? 
 
3. Zicht op microprocessen ontwikkelen 
Een van de kernuitkomsten van dit onderzoek is dat er veel kennis ontbreekt (in evaluaties) over het functioneren 
van teams en individuen in een crisissituatie. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat microprocessen vaak 
een doorslaggevende rol spelen. Deze dynamiek is niet goed zichtbaar in evaluaties en professionele 
kennisopbouw. Wel is deze kennis waarschijnlijk geborgd binnen specifieke interne trainings- en leerprocessen. 
Uiteraard speelt hierin mee dat de samenhang tussen verantwoording en leren zeker op het individuele niveau 
gevoelig ligt. Toch is het goed in beeld krijgen van deze dynamiek op microniveau cruciaal om crisismanagement 
verder te professionaliseren.  
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4. Meaning-making strategieën en zicht op maatschappelijke dynamiek  
Een ander veld dat consequent als kwetsbaar naar voren komt in de evaluaties is crisiscommunicatie. Uit de cases 
valt op dat meaning-making veelal ontbreekt. We zien in crisissituaties terug dat het strategische niveau op 
achterstand komt door een gebrekkige informatiepositie ten opzichte van de frontlinie. Informatiemanagement 
is daarbij een belangrijk proces waar de laatste jaren veel energie in is gestoken, met name ook door netcentrisch 
werken. Hier moet de doorontwikkeling echter niet ophouden. De effectiviteit en legitimiteit van 
crisismanagement hangt voor een groot deel samen met perceptie en impact. Hierbij spelen onderzoeksvragen 
als: hoe krijgt men zicht op de maatschappelijke impact van een crisis? Wat zijn de effecten van meaning-making 
strategieën op het reduceren of kanaliseren van maatschappelijke impact? Wanneer ontstaan verzet, ongeloof 
of ontkenning, waar liggen kantelpunten? Welke strategieën bevorderen de legitimiteit van crisismanagement?  
 
5. Ontwikkelen van een eenduidige evaluatie systematiek en kennisopbouw  
Uit de analyse van de cases valt op dat elke crisis door verschillende actoren op een eigen manier is geëvalueerd, 
wat resulteert in uiteenlopende inzichten. In de reeks interne, externe en wettelijke kaders van evaluatoren 
worden verschillende criteria en steeds een andere focus gehanteerd. Er liggen onderzoeksmogelijkheden om ex-
ante (preparatie), maar vooral ook in-situ (tijdens crisis) aan kennisontwikkeling te doen. Voorbeelden van in-situ 
onderzoek zijn het werken met camerabeelden of geluidsopnames. Voor dit kennisontwikkelingsproces is het van 
belangt preparatie, opleiden trainen & oefenen en crisisevaluatie met elkaar in samenhang te brengen en 
wetenschappelijk onderzoek te koppelen aan het oefenen en trainingsproces. Er liggen veel nieuwe 
mogelijkheden in virtuele simulaties of VR-experimenten. Ten slotte is het verstandig evaluaties zich niet alleen 
op de aanpak van een voorbije crisis te richten, maar op reeksen van crises. Wat zijn de ‘lessons learned’ zijn voor 
crisismanagement in toekomstige, ook andersoortige gevallen?  
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2. Executive Summary 
 
Introduction 
The NCTV set out ‘State of the art’ investigations in the field of cyber security, (counter)terrorism and crisis 
management. These ‘states of the arts’ are part of a program that focuses on realizing an NCTV-wide research 
agenda. PLATO and ISGA have carried out the first phase of this ‘state of the art’ research in crisis management. 
This report focuses on the second phase research building upon the knowledge and literature of the first phase. 
 
Problem definition & research questions 
Based on the conclusions of the first phase, the WODC formulated the following problem definition: What, 
according to the scientific literature, is the latest state of affairs with regard to the domain of crisis management, 
building on the results of phase 1 (Lakerveld & Matthys, 2019). Three research questions have been formulated 
based on this problem definition. 

1) Which trends in types of risks and crises can be identified, and how to deal with them in the context of 
crisis management? 

2) Which factors promote the effectiveness and timeliness of crisis management at meso (organizational) 
and micro (individual) level? How can these factors be influenced? What does this mean for decision-
making during crisis management in the Dutch context? 

3) In what way can factors that contribute to effectiveness be influenced in such a way that they contribute 
to the quality (efficiency and effectiveness) of crisis management/disaster mitigation?  

 
Research design 
Separate parts of the research design are devoted to each of the three research questions. The first part contains 
a brief literature review to determine which trends are emerging the occurrence of crises and how they have 
been managed. The aim of this exploration was to arrive at a selection of categories of crises and to provide 
concrete examples for the second part of the research. This second part of the research consisted of an analysis 
of available evaluations of crises in the Netherlands. The analysis is based on a framework of two scientific 
perspectives (Boin et al., 2013; McConnell, 2006) and the assessment framework of the Inspectorate of Justice 
and Security. These three perspectives together have resulted in the analytical framework: 
 

• Crisis management starts with (1) recognition and (2) sensemaking of the nature and extent of a crisis; 
• Focuses on organizing a response by (3) decision-making, (4) coordination and (5) coupling, or de-

coupling of actions that minimize the impact of a threat; 
• where (6) communication and (7) meaning-making are crucial to provide a symbolic need for direction 

and guidance to society; 
• Ends with organizing the aftermath of the crisis by attributing (8) responsibility, (9) securing lessons 

learned and increasing (10) resilience to cope better with future crises. 
 
Based on available evaluation data, 25 selected cases were described, analyzed, and their effectiveness 
characterized as either solid, questionable, or vulnerable. The results were presented to four focus groups of 
scientists, policy makers, professionals, and evaluators of the Security Regions Act. The outcomes of the focus 
group meetings have been described separately in the report and have been incorporated as comments or 
support in conclusions from the analyses of the cases. The research activities mentioned above have led to 
conclusions about crisis management and disaster control, or mitigation in general. Although the selected crises 
were deliberately not recent, in order to be able to consider the learning effects and policy implications, the 
question arose to relate the implications of the conclusions to the Covid-19 crisis. To this end, a separate chapter 
has been added to the report. 
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Results 
 
Question 1. What trends in types of risks and crises can be identified, and how to deal with them in the context 
of crisis management?   
Studying trends in the frequency of occurrence and impact of crises and disasters has shown that it is difficult to 
arrive at a valid prediction regarding the Netherlands based on global and European trends. This does not mean 
that none conclusions can be drawn. A number of trends can be deduced from the study of the 
literature/databases. The increasing effects of climate change and its consequences, dehydration, flooding, heat 
stress, storms, flooding and loss of biodiversity are examples. For example, an increased chance of large natural 
fires occurring as an indirect consequence of climate change is associated with this trend. Nevertheless, we do 
not necessarily see a greater chance of this happening, but rather the seriousness of individual incidents is 
increasing. A slight downward trend can be observed in the category of man-made disasters, with the exception 
of the transport sector. The risk of man-made disasters remains consistently present according to the EM-DAT 
database. In the focus groups, the predictive value of such analyses is strongly put into perspective. From the 
trend analysis, the following types of crises and associated cases have been selected for a more in-depth analysis: 
 
Table 1.  
Categorisation of selected cases 

Type Casus 
Terrorism Tram attack in Utrecht 

Assault in Apeldoorn 
Shooting in Alphen aan den Rijn 

Wildfires Strabrechtse heide 
Hoge Veluwe 

Infectious diseases Q-fever 
Mexican flu 

Social turmoil Project X in Haren 
Bonfires inScheveningen 
Soccer riots (Ajax – Feyenoord) 

Industrial accidents Fire in chemical plant in Moerdijk 
Incidents on Chemelot Industrial Park(2x) 

Transport accidents Turkish Airlines Crash 
Dam collision in Grave  
Traffic accidents on A58 
Train collision in Amsterdam 

Critical infrastructure failure Power outage in Bommelerwaard 
Power outage in Tielerwaard 
Power outage in Diemen 

Flooding High tide in Groningen Friesland 
Dike collapse in Wilnis 
Excessieve rainfall in Utrecht 

Food crises Fipronyl contamination in eggs 
Salmonella contamination in salmon 

Hurricane Hurricane Irma on Sint-Maarten 
 
Question 2. Which factors promote the effectiveness and timeliness of crisis management at meso 
(organizational) and micro (individual) level? How can these factors be influenced? What does this mean for 
decision-making during crisis management in the Dutch context? 
 
The comparative analysis shows on which processes the effectiveness of the operation has been assessed as 
vulnerable (v), questionable (q) and solid (s), according to the crisis evaluations. To determine effectiveness, it is 
important to look at what the goal is within a subprocess and whether this goal is achieved. Especially the 
processes of recognition, sensemaking, (de)coupling, meaning-making and communication show many 
vulnerabilities. However, it should be noted that there is a bias in the choice of the cases studied, because the 
reason that evaluations are carried out often indicates that cases were problematic. An important omission in the 
field is that much less is learned from successful action, which means that factors that contribute to effectiveness 
remain underexposed. This is clearly visible in the table, and also provides a crucial call for future research. 
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Table 2.  
Effectiveness of crisis management across cases 
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Assessing the crisis         
1. Recognition V/Q V V/S V V V/Q V Q S Q 

2. Sensemaking  V/Q V V V Q V/Q Q Q S V/Q 
Organising the response         

3. Decision-making Q/S Q S V/Q Q Q Q V/Q V Q 

4. Coordination V Q Q V Q Q Q V/Q V V 

5. (De)Coupling Q Q Q V/Q V/Q Q V/Q V/Q V V/Q 

Communicating with society         
6. Meaning-making V/Q Q V/S V V V/Q V V V V 

7. Communication V/Q Q V V V Q Q V V V/Q 
Beleid          

8. Accounting Q Q/S Q Q Q Q Q Q/S S Q 

9. Learning potential S Q/S Q Q Q/S Q V/Q Q V Q 

10. Resilience in view of future crises Q Q V Q Q Q V/Q Q/S V Q/S 

 
 V Vulnerable Q Questionable S Solid 

 
Assessing the nature of a crisis 
The analysis of the cases shows that in crisis evaluations recognition and sensemaking are often assessed as 
vulnerable or questionable. This is problematic, because the processes of recognition and sensemaking are of 
decisive importance to develop awareness of the crisis progression and to activate crisis structures. Factors that 
determine the outcome in attaining overview at the micro level have to do with assessing (deviating) signals, and 
at the meso level with estimating the social impact and/or the role of partners. At the micro level, we see that if 
problems with overview are identified in the evaluations, this concerns collaboration awareness, i.e. the operation 
and deployment of units. At the meso level, we see that evaluations focus on information management. Important 
conditions at meso level for information management are access to systems, a common operational picture, and 
the visibility and sharing of information with partners. This also highlights that the focus in evaluation reports is 
predominantly on information management which conceals underlying factors at the micro level. 
 
For example, assessing deviating signals turns out to be consistently problematic, as a routine reliance on 
scenarios and procedures hampers the development of situational awareness. Individual biases and human 
factors may play a crucial role here, but in evaluations hardly any attention is paid to them. In addition, as we can 
learn from sensemaking theory, the problem of a dominant frame consistently recurs. Once a frame has been 
formed adjusting this frame proves to be a difficult task. This is due to the fact that while at the operational level 
several signals are picked up, they are only exchanged at the tactical and strategic level to a limited extent. 
Relatively little attention is paid to the need to continuously update the common operational picture as the crisis 
evolves. This has major consequences for effectiveness, because it means that the relevant network partners are 
not always recognized, nor does the operation adequately respond to the actual situation. 
 
Organizing the response  
The effective organization of the crisis response is frequently reflected upon in evaluation reports, especially when 
structures are activated asynchronously, and/or not according to protocols. Relevant conditions at the micro level 
are knowledge about authority, standards for scaling up, and mandates as to who can decide to scale up. At the 
meso level, the existence of plans and protocols for upscaling and accessible information provision are important. 
Evaluations often show that the procedures were not, or only partially, followed. The most important factors 
identified in evaluation reports are unstructured upscaling, limited communication and alignment, and limited 
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enforceability of tactical or strategic decisions. In evaluations the emphasis is mainly on the procedures 
themselves, but far less attention is paid to motivated deviations from plans and procedures. This is important 
because increasing adaptivity and responsiveness has proven to be crucial in several cases. Factors such as 
improvisation, workarounds, and customization are shown to a limited extent, while the current academic 
literature shows that these factors can be of decisive importance. The risk here is that too much emphasis is 
placed on developing structures and procedures, but that the professional customization of crisis management 
remains out of sight. At the meso level, this problem is closely related to network governance. Problems with 
network governance lead to reduced effectiveness, especially between the operational and tactical/strategic 
levels. The related process of (de-)coupling receives very limited attention in evaluations. However, especially for 
network governance, the active design of the network, and the timely linking of actors, are crucial factors. 
 
Communication with society  
Managing the social impact through crisis communication is predominantly considered as vulnerable. Usually the 
lack of, or limited response to feelings in society, is a clear signal that in the preceding sensemaking, and/or 
organization of the response, matters have diverged. Evaluations focus on the internal delays within the crisis 
structure, but there is a limited awareness that crisis communication starts much earlier with sensemaking and 
identifying relevant parties. This is often accompanied by delays in upscaling, which means that the choices made 
in the crisis organization are only shared to a limited extent with society. As a result, the evaluation reports hardly 
reflect on the process of meaning-making; using a frame to proactively give meaning to the crisis. We see that 
evaluations often assess crisis communication as reactive. One of the crucial factors for effectiveness at the meso 
level is the loss of control over communication, causing unrest, dissatisfaction, or even resistance in society. The 
more crisis managers succeed in developing a good information position, the more they are able to communicate 
clearly with the population. A clear story with clear perspectives for action is important here, with an eye for 
empathy and frankness in the message. A related dilemma concerns the extent to which information must be 
validated before it can be shared with citizens. It is striking that in analyses hardly any attention is paid to setting 
up (counter)frames to take back control. 
 
Policy  
In the cases studied, the degree of social and political accountability is often extensive and at times also has actual 
political consequences. However, we do see that evaluations focus on particular aspects and often do not make 
an integral assessment of a crisis. The lessons learned are mainly aimed at structuring (upscaling, responsibilities, 
network, information management) and often not at the actor (micro)/group level. The reports do not pay 
immediate attention to resilience over a longer period of time, but in policy documents several years after a crisis 
changes can sometimes be recognized. Evaluation reports focus mainly on the meso level. The analysis of case 
evaluations shows that those involved in crisis management indicate on paper that learning is important. 
However, the emphasis is too much on a form of learning that is mainly retrospective. In some cases, we see that 
when a similar crisis occurs again at a later stage, the lessons that had been formulated earlier do not appear to 
have been acted upon. In other cases, we see that the lessons have been linked so much to the specific incident 
that the transfer to new disasters/crisis falls short. 
 
Decision-making & interventions 
In operational crisis management, there are roughly two forms of decision-making to be distinguished: rapid 
intuitive assessments based on recognition (system 1) and rational thinking processes & step-by-step 
considerations (system 2). In operations, system 1 decisions in particular (recognition-primed) contribute to 
effective and timely interventions. However, the condition for effective system 1 decision-making is that the 
sensemaking of a situation is rich and correct. If the situation is interpreted too quickly or too rigidly, there is a 
high risk of tunnel vision, ‘confirmation bias’ and/or a ‘collapse of sensemaking’. Both forms of operational 
decision making can be seen in the cases studied, although they are not mentioned in this way in the evaluation 
reports.  
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At a strategic level, a distinction can be made in the academic literature between two forms: principled and 
incremental decision-making. In the researched cases it is often possible to distinguish between forms of 
incremental decision-making. During the decision-making process, it is important that administrators, and other 
parties involved always ask themselves how the crisis is developing and which actors, organizations, sectors, or 
structures in society are involved. This concerns the question how the functioning of society can be maintained 
in such a way that the safety of people and organizations can be optimally maintained. In many cases, particularly 
where unusual or private partners were involved, or in cases where borders of regions were crossed, we see that 
such reorientation or restructuring lags behind. Much of the effectiveness and timeliness of crisis decision-making 
depends on translating it into a clear, unambiguous message to society.  
 
Organizational structures 
Crisis management is often dominated by hierarchical ‘command & control’ structures. These structures can be 
found all over the world as blueprints for operations. In the underlying doctrine, ‘command’ is about making 
decisions and ordering action; ‘control’ is about monitoring and influencing this action. The basic idea of the 
traditional ‘command & control’ structure is that ultimately there is a top executive who brings all the lines 
together, has an overview and can make the best decision based on this. In the Dutch system, the GRIP structure, 
with the same underlying doctrine, is leading in shaping multidisciplinary crisis management. However, often 
crises are more complex and involve multiple actors from various organizations and governments. As a result, the 
limitations of ‘command & control’ soon become apparent. 
 
The analysis of the cases shows that in operations there are often major delays in the GRIP structure because 
information and decisions run through multiple layers before they can be implemented. The crisis has already 
developed further by the time decisions are made, and communicated. As a result, crisis managers on a tactical 
and strategic level often lag behind the facts, and yet they have to direct the operation at their level. The result is 
that in an operation all kinds of teams are active at different command levels, which as the pressure increases, 
turn their perspective inwards and gradually lose sight of the dependencies with other teams. 
 
The researched cases show that crisis management benefits from a form of network control. The results of the 
case analysis and discussions in the focus groups show that particular attention should be paid to (de)coupling 
networks in modular collaborations. The challenge of network governance lies in working together towards a 
shared goal without sharing the primary responsibility. Each participant in the network has their own task area 
and responsibility, but effective crisis management requires that these responsibilities are put in relation to each 
other. Our finding is that in the current system the emphasis is (too) much on the structures themselves. The 
organizational form itself is not leading, but the added value lies in the development of network heuristics to 
switch between different types of networks. This involves public, as well as private partners, and partners in the 
general and functional chains. Disasters do not respect the boundaries of safety regions, nor national borders. 
That is why clarity is required about how the collaboration should proceed across borders. Shared overview about 
the situation, task orientation, and a common operational picture are crucial.  
 
Question 3. How can factors that contribute to effectiveness be influenced in such a way that they contribute to 
the quality (efficiency and effectiveness) of crisis management?  
 
Sensemaking 
The cases analyses offer a varied picture in terms of effectiveness. In some cases, a high degree of preparation is 
visible. There are monitoring systems, models, indicators, structures and scenarios that speed up the recognition 
of a crisis and an adequate response. It has also been emphasized in the focus groups that sensemaking is a key 
factor to determine the quality of crisis management. The ability to get a timely and accurate picture of a crisis 
can be strengthened by having:  

Up-to-date system analyses, maps, environmental knowledge; analyses of past crises and scenarios; 
monitoring systems; relevant data; interpretation models; key figures, threshold values and decision rules; 
availability of essential expertise. 
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Organizing the response 
A large number of cases feature problems with adhering to procedures and protocols. Problems emerge when 
existing upscaling procedures are not strictly followed or adaptations of command structures are not 
communicated clearly. Evaluations point out solutions that result in the strengthening of networks and 
collaboration awareness. When working in such networks, attention is often focused on the traditional blue light 
partners. Yet, the collaboration with other (private) actors more often results in misunderstandings. Therefore, 
in order to be effective in network governance, it is important to increase the overview and working relations 
with relevant partners in crisis preparation. This requires: 

An overview of relevant partners; updated network maps; clear mandates and division of responsibilities; 
contacts between the general and functional chain; insight into cross-border cooperation; adequate 
information management; monitoring and registration. 

 
Communication with society 
On the one hand, effective crisis communication must provide accurate information on the impact of a crisis, and 
provide actionable advice. On the other hand, responsive crisis communication requires opening up for 
information from different stakeholders, sectors and organizations. Responsive communication also requires an 
adequate infrastructure and equipment, and if needed, back-up facilities. The effectiveness of crisis 
communication is influenced by: 

Versatility, listening, discussion; timeliness of communication; stakeholder awareness; a balanced mix of 
communication about the crisis, societal impact mitigation and actionable information. 

 
Policy 
Evaluation policies and inquiries often emerge when the crisis is over and offer a retrospective view on the crisis. 
A richer approach to crisis evaluation is visible in cases where attention is paid to monitoring, reflection, and 
feedback before the crisis hits. Working systematically on accountability demands: 

Awareness and registration of relevant processes; registration systems; overview of the bodies to which 
one is hold accountable; safe storage of data. 

 
Crisis management as a profession 
The quality of crisis management is not given; it is a process that requires constant attention. In the cases such 
attention features in scenario simulation, preparation, training, evaluations, publications and (scientific) articles. 
As such, crisis management requires increasing professionalism. This implies that crisis management must be 
approached and developed as a profession. This concerns both the professional development of the people 
involved, and the further development of crisis management as a field of knowledge. In addition to the emphasis 
on professionalization, participants in our focus stressed the key role of personal qualities.  
 
In the focus groups the idea was strongly put forward to assign an important role to crisis evaluation as a method 
to systematically work on knowledge development. A direct link was advocated between preparation, training 
and practice, crisis evaluation and knowledge development. Working on professionalization can be strengthened: 

Individual professionalization of crisis managers; knowledge development through accumulating analysis 
of cases; linking scenario development, evaluations, training and exercise/simulations. 

 
Societal resilience 
Societal resilience is a key factor for effective crisis management. Resilience is in part determined by crisis 
preparation, but above all by the extent to which one is able to organize the infrastructure, facilities, landscape, 
sectors, organizations, industries and companies in such a way that safety is promoted and the ability to cope 
with extraordinary circumstances is increased. In order to strengthen resilience one can think of: 

Reflecting upon recovery, or the ‘new’ normal; analyzing revealed vulnerabilities, risks and opportunities; 
discussing future scenarios with all relevant stakeholders. 
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Improving crisis management 
Crisis are becoming increasingly transboundary. The result is that networks with partners from other regions, 
disciplines, and organizations are increasingly prevalent. As crises are becoming more complex, the number of 
required communication links is also increasing. This limits the relevance of centralized ‘command and control’ 
doctrines. Currently crisis management doctrines have focused on the locus of safety regions, but now the time 
has come to widen up towards other public organizations. This also entails strengthening functional chains, public-
private partnerships, national, and international relations. In addition, the professionalization of information 
management was increasingly mentioned in our discussions in focus groups. Overseeing available information, 
analyzing it, and using digital analytics, requires a high degree of competence in information management. This 
also entails strengthening the abilities to interpret information; separating facts from rumors, and news from fake 
news. Increasing competences is required to display, compress, and visualize information. 
 
The inclusion of the citizens and stakeholders in the response was also mentioned as a key aspect to improve 
crisis management. While citizens are often not involved and might expect that the government takes care of 
them, citizens can be of great help when they are empowered. When their information position is strengthened, 
they can actively participate in crisis management. Finally, our focus group participants mentioned the idea of 
initiating, or strengthening a process of knowledge development. This requires the integration of prevention, 
preparation, response, and recovery in an integral context of education, training, scenario development, practice, 
simulation, evaluation, and research. The idea has also been put forward to invest in an independent center of 
expertise that offers a meeting place for scientists, policy makers, and professionals.  
 
 
Research agenda 

1. Recognition & sensemaking 
Increased understanding of the process of sensemaking in crisis management is required. In the cases 
discrepancies between operational and tactical/strategic sensemaking often emerged. In order to explain how 
this can happen and how to prevent it, more systematic knowledge is needed about processes of recognition and 
sensemaking. These processes take place both on an individual level (for which there is currently little attention) 
and on a group level (socio-psychological processes). Research into sensemaking will have to look at these levels 
in relation to each other. More insight is needed into questions such as: How does a (divergent) perception of a 
crisis arise? How do we interpret 'weak signals' in order to recognize a crisis in an early stage? How can deviating 
signals be recognized during a crisis? How is it possible to avoid to get stuck in a static (outdated) frame of the 
crisis? 
 
2. Incident command structures: experimenting with alternative forms of network control  
One of the major recurring issues that emerged from our study was setting up an effective crisis management 
structure. Timely communication between the operational & strategic level, and cooperation with stakeholders, 
often turned out to be problematic. Unfortunately, there is not a clear explanation for these problems. In a 
number of cases crisis managers successfully deviated from the command structure; in other cases, adjustments 
resulted in separate silos, resulting in coordination problems. Crisis management has predominantly become an 
issue of network governance. This finding is supported by the recent evaluation of the Security Regions Act (2020). 
An effective network governance structure will have to find a balance between predictability and flexibility. The 
research agenda may focus more on experimenting with different forms of network governance, focused on 
switching between different forms of governance. The central concern is not developing new variants of existing 
structures, but increasing our understanding of the effects of connections between different partners. This 
required the development of new network governance heuristics. How can actors connect with each other, where 
does the primacy of control lie, and at what precise moments are bypasses (liaisons) needed to break through 
inertia? 
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3. Developing a view on microprocesses of crisis management 
One of the core conclusions of this research is that knowledge is lacking (in evaluations) about the functioning of 
teams and individuals in a crisis situation. The scientific literature shows that microprocesses often play a decisive 
role in a crisis. These dynamics are not clearly visible in evaluations and professional knowledge development. 
However, this knowledge is probably secured within specific internal training and learning processes. Of course, 
the relationship between accountability and learning is delicate at the individual level. Nevertheless, getting a 
good picture of these dynamics at the micro level is crucial to further professionalize crisis management.  
 
4. Meaning-making strategies and societal dynamics  
Crisis communication is consistently classified as vulnerable in the evaluations. In our analysis of different crisis 
situations, a clear meaning-making strategy is often lacking. Partly this is caused because the strategic level is 
lagging behind due to a poor information position. In this respect, information management is an important 
process that has received much attention. However, further development must not stop here. The effectiveness 
and legitimacy of crisis management is largely related to perceptions and impact. Research questions such as: 
how do we gain insight into the societal impact of a crisis? What are the effects of meaning-making strategies on 
reducing or channeling societal impact? When do resistance, disbelief, or denial arise, what are tipping points? 
Which strategies promote the legitimacy of crisis management?  
 
5. Development of an unambiguous evaluation systematic and knowledge development  
A key observation in our study is that each crisis has been evaluated in its unique way by different investigators. 
In the series of internal, external, and legal frameworks of evaluators, different criteria and different focal points 
are used. The result is a diversity of frameworks and perspectives on effectiveness. More synchronization is 
required. There are research possibilities to develop knowledge ex-ante (preparation), but especially in situ 
(during a crisis). Examples of in-situ research are working with camera images or sound recordings. For this 
knowledge development process to be successful, it is important to bring preparation, training & practice and 
crisis evaluation together, and link scientific research to practice and training. There are many new possibilities in 
virtual simulations, or VR experiments. Finally, it is recommended to focus evaluations not only on the current 
crisis, but instead on series of crises. What are the ‘lessons learned’ for crisis management across cases? 
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3. Inleiding 
 
De NCTV laat state of the art onderzoeken uitvoeren op het gebied van cybersecurity, (contra)terrorisme en 
extremisme en samen met DG PenV op het gebied van crisisbeheersing. Deze states of the arts zijn onderdeel van 
een programma dat zich richt op het realiseren van een NCTV-brede onderzoekagenda. PLATO en ISGA hebben 
in deze state of the art onderzoeken de eerste fase van het overkoepelende onderzoek naar crisisbeheersing 
uitgevoerd. In dit rapport gaat het om een tweede fase onderzoek waarin op de in het eerste fase onderzoek 
opgebouwde kennis en literatuurbestanden is voortgebouwd. 
 
In het uitgevoerde onderzoek is crisisbeheersing belicht vanuit een sociaalwetenschappelijke achtergrond. Daarin 
wordt een crisis beschouwd als een dreiging of ongewenste gebeurtenis die het voortbestaan/de voortgang en 
van een persoon, een organisatie, een gemeenschap, een ecosysteem, een bedrijfssector of een staatsbestel 
verstoort (Boin et al., 2016). Crisisbeheersing omhelst dan het totaal van alle activiteiten die ondernomen worden 
om het effect van een crisis te minimaliseren (Boin et al., 2014). Bij het in kaart brengen van de state of the art 
zijn alle segmenten van de crisisbeheersing cycle betrokken (preventie, preparatie, respons, herstel). De term 
rampenbestrijding is hierbij gepositioneerd als onderdeel van crisismanagement. De onderzoekers zijn er zich van 
bewust dat de twee termen vaak in een verschillende context worden gebruikt. Daarom zijn tijdens het onderzoek 
bij het vergaren van literatuur zowel de termen “crisismanagement” als “disaster risk reduction” gebruikt. 
Aangezien dit onderzoek zowel een overzicht wil bieden van de meer bestuurlijke literatuur (waar vaak over 
crisisbeheersing wordt gesproken) als van de meer operationele literatuur (waar men eerder de term disaster of 
emergency management zal gebruiken), zijn beide termen in het onderzoek meegenomen. Daarbij is tevens 
gekeken naar de rollen van betrokken actoren in de publieke en private sector in crisisbeheersing. 
 
Op grond van de onderzoeksvragen die zijn voortgekomen uit het eerste fase onderzoek, is door het WODC een 
probleemstelling en een aantal onderzoeksvragen geformuleerd, die de richting bepalen van het hier beschreven 
tweede fase onderzoek. In de volgende paragrafen worden die probleemstelling en onderzoeksvragen 
beschreven en nader uitgewerkt. 
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4. Opzet van het onderzoek 
 
4.1 Probleemstelling 
Op grond van de conclusies van het eerste fase onderzoek is door het WODC de volgende probleemstelling 
geformuleerd: Wat is volgens de wetenschappelijk literatuur de laatste stand van zaken met betrekking tot het 
domein crisisbeheersing voortbouwend op de resultaten van het onderzoek state of the art crisisbeheersing fase 
1 (Lakerveld & Matthys, 2019). 
  

1. Welke trends in soorten risico’s, crises en rampen en de omgang daarmee in het kader van 
crisisbeheersing en rampenbestrijding kunnen worden vastgesteld?   

2. Welke factoren bevorderen op mesoniveau en microniveau de effectiviteit en efficiëntie van 
crisisbeheersing en rampenbestrijding? Op welke wijze zijn deze factoren effectief en efficiënt te 
beïnvloeden? Wat betekent dit concreet voor de besluitvorming tijdens crisisbeheersing in de 
Nederlandse context*? 

* zie voor alle definities het rapport van fase 1. 
 

4.2  Onderzoeksvragen 
De onderstaande onderzoeksvragen voor fase 2 zijn op de voornoemde vragen gebaseerd. Het gaat om drie 
soorten onderzoeksvragen:  
 
A. Een onderzoek naar de trends in soorten risico’s en crises en hun aanpak 
Het eerste deelonderzoek richt zich op trendanalyses. Daarbij gaat het om ontwikkelingen in de soorten rampen 
en crises die zich voorgedaan hebben in de voorbije jaren, en hoe de aanpak van crises en rampen daarin mee is 
geëvolueerd. Dit deelonderzoek biedt een kwantificerende analyse van reeksen van incidenten en response 
operaties. Het doel is om de empirische basis van onderzoek naar crisisbeheersing te verbreden en de binnen het 
veld gewenste theorievorming mede mogelijk te maken. Na vaststelling van deze trends zal de analyse zich verder 
toespitsen op voorbeelden van de richtingen waarin crises/rampen lijken te verschuiven. 
 

1) Welke trends in soorten risico’s en crises en de omgang daarmee in het kader van crisisbeheersing kun-
nen worden vastgesteld?   

 
B. Beschrijvende analyse van voorbije crises en rampen en de aanpak van de beheersing/bestrijding  
Het tweede deelonderzoek heeft betrekking op de condities waaronder, en de wijze waarop de betrokken actoren 
(individuen, teams, afzonderlijk en gezamenlijk) bij crisisbeheersing en rampenbestrijding te werk zijn gegaan in 
een reeks voorgaande crises of rampen. Daarbij is bestudeerd op welke wijzen de crisisbeheersing en 
rampenbestrijding worden georganiseerd (structuur en interne communicatie), de wijzen waarop beslissingen 
tussen de betrokkenen en  partijen tot stand komen (werkwijzen en procedures), de wijzen waarop de 
betrokkenen en partijen met deze beslissingen omgaan (coördineren en delegeren), de wijzen waarop zij hun 
acties ontplooien (acties) en de wijze waarop zij daarover communiceren (interne en externe communicatie), en 
de effecten die in de samenleving worden gerealiseerd (effecten). 
 
Een belangrijk doel van dit deelonderzoek is om een overkoepelend beschouwing te maken die verder kijkt als 
individuele crisisbeheersingsoperaties. Nederland kent een rijke evaluatietraditie van crisismanagement. Echter, 
een van de belangrijkste beperkingen van deze evaluaties is dat de analyses zich richten op enkel één crisis per 
rapportage. In de wetenschappelijke literatuur is (mede) daarom een sterke roep voor vergelijkende casestudies 
om overkoepelende patronen en trends te kunnen identificeren en duiden. Daartoe zijn in dit deelonderzoek 
analyses verricht op basis van de reeds beschikbare evaluatierapporten in combinatie met de wetenschappelijke 
literatuur rondom effectiviteit in crisismanagement. Dit deelonderzoek is verricht vanuit een theoretisch en 
multidisciplinair perspectief, gericht op het identificeren van condities en factoren die op meso- en microniveau 
van invloed zijn op het verloop en de effectiviteit van crisisbeheersing en rampenbestrijding. De beantwoording 
van deze onderzoeksvragen draagt bij aan de binnen het veld gewenste theorievorming. 
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2) Welke factoren bevorderen op meso-(organisatie) en micro-(individueel) niveau de effectiviteit en tijdigheid 
van crisisbeheersing? Op welke wijze zijn deze factoren te beïnvloeden? Wat betekent dit concreet voor de 
besluitvorming tijdens crisisbeheersing in de Nederlandse context? 
a. Welke organisatie-, team- en individuele- condities en factoren beïnvloeden op mesoniveau en 

microniveau effectiviteit van crisisbeheersing?  
b. Welke vormen van besluitvorming dragen bij aan het doeltreffend en tijdige nemen van interventies? 
c. Welke organisatievormen, werkwijzen en handelingen dragen bij aan de beoogde effectiviteit? 

 
C. Optimaliseringsonderzoek 
Het derde deelonderzoek is gericht op de vraag waar mogelijkheden liggen om de bestrijding/beheersing van 
crises en rampen te verbeteren. Deels betreft het hier vragen naar voorbeelden van dergelijk verbeterde 
aanpakken; deels ook gaat het om concretisering van een deel van de eerder geïdentificeerde factoren met het 
oog op bevordering van de effectiviteit van crisisbeheersing op mesoniveau. Aanpak wordt hierbij opgevat als, en 
toegespitst op, besluitvorming, bestaande uit vragen naar de rol van actoren waar het betreft hun (verdeling van) 
taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De interesse gaat vooral uit naar de vraag wie de regie heeft, 
hoe er (in netwerkverband en op verschillende aggregatieniveaus) wordt samengewerkt; hoe informatie wordt 
gedeeld, en gezamenlijk beeld wordt gevormd; hoe de communicatie en coördinatie en bestuurlijke afstemming 
vorm krijgt. Regie heeft daarmee twee belangrijke componenten, enerzijds richting geven aan wat verschillende 
partijen doen, anderzijds ruimte maken voor het ontplooien van wat partijen zelf willen en kunnen doen.  
 
Kenmerkend voor de Nederlandse context van besluitvormingsprocessen tijdens crises is de betrokkenheid van 
verschillende publieke en private organisaties met ieder deels eigen specifieke taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden in netwerkverband. Wie de regie heeft en hoe die regie gestalte krijgt is een punt van 
discussie. Dat blijkt uit evaluatie van recente crises (Startnotitie, 2019), maar ook uit de resultaten van het eerste 
fase onderzoek naar de State of the Art in crisisbeheersing. In dat onderzoek lieten zowel geïnterviewde experts 
als ook leden aan een focusgroep weten dat crises steeds integraler en meer disciplinegrenzen overschrijdend 
zijn. In relatie daarmee werden ook vragen gesteld over de taak- en rolverdeling tussen actoren in de 
besluitvormingsprocessen en de invulling van daarvan. Daarbij is ook de rol van private actoren veelvuldig 
genoemd (Lakerveld & Matthys, 2019). 
 
Dit deelproject draagt bij aan zowel theorievorming als aan de verbetering van de werking van het stelsel van 
crisisbeheersing, daarom wordt het aangeduid als optimaliseringsonderzoek. De onderzoeksvragen die deze 
optimalisering betreffen bestaan uit vragen naar inzichten, voorbeelden en uiteindelijk naar concretiseringen van 
de onderzoeksbevindingen in aanpaksuggesties toegespitst op de Nederlandse context. Hiermee kan dit 
deelonderzoek ook een belangrijke bijdrage leveren aan de evaluatie op de Wet veiligheidsregio’s. 
 
3) Op welke wijze zijn factoren die bijdragen aan effectiviteit zo te beïnvloeden dat daarmee een bijdrage wordt 

geleverd aan de kwaliteit (doelmatigheid en doeltreffendheid) van de crisisbeheersing/rampenbestrijding?  
a. Welke voorbeelden zijn beschikbaar die een dergelijke verbetering, of dergelijke verbeteringen 

illustreren? 
b. Welke patronen zijn zichtbaar in de besluitvorming bij crisisbeheersing tussen de betrokken actoren (uit 

verschillende kolommen en bestuurslagen)?  
c. Welke handelingen dragen bij aan het bevorderen van de kwaliteit, snelheid en draagvlak van 

besluitvorming tijdens een crisis waarbij wordt opgeschaald (regionaal, bovenregionaal, landelijk)? 
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4.3 Methodologie van het onderzoek  
 

4.3.1  Trends in soorten rampen en crises  
Het eerste deel van het onderzoek betreft de analyse van trends in soorten crises en rampen die zich in de 
afgelopen jaren hebben voltrokken. Om daarvan een overzicht te krijgen zijn verschillende databases bestudeerd. 
Deels zijn dat generieke, soms wereldwijde databases, zoals het Global risk report van het World Economic Forum, 
dat jaarlijks is verschenen over de afgelopen tien jaar (World Economic Forum, 2019) en gegevens van 
organisaties als United Nations Office for Disaster Reduction. Die databases zijn bestudeerd om zicht te krijgen 
op de wereldwijde trends, maar evenzeer om een beeld te krijgen van de typologieën die gehanteerd worden. 
Daarnaast zijn databases onderzocht die betrekking hebben op bepaalde typen crises en rampen. Een voorbeeld 
daarvan is Our World in Data waar gegevens over natuurrampen te vinden zijn (Our World in Data, 2014). 
Tezamen hebben dergelijke grote datasets een beeld geboden van de categorieën rampen en crises en de 
ontwikkelingen in crises en rampen per categorie. Allereerst is in het onderzoek gefocust op de Europese 
gegevens en statistieken, zoals die onder meer bijeen zijn gebracht door de Europese Commissie (Eurostat, 2020). 
Nadat overkoepelende trends in de mondiale en Europese context waren geïdentificeerd, is de blik gericht op de 
Nederland context. Het IFV heeft een database beschikbaar met tijdlijnen van incidenten crises en rampen per 
jaar over de laatste decennia inclusief alle beschikbare evaluatiegegevens en mediaberichten (IFV, 2020). Die 
gegevens bieden een gedetailleerd overzicht van de crisis en rampen in het verleden tot aan de dag van vandaag. 
Daarnaast zijn er ook bronnen beschikbaar die bijdragen aan het beeld in bepaalde maatschappelijke sectoren. 
Er zijn gegevens over de staat van veiligheid in de BRZO-bedrijven (Rijksoverheid, 2018). Ook in de 
verzekeringswereld zijn databases die benut worden on de risico’s te bepalen per categorie van rampen of crises. 
Voor de trendanalyses zijn deze databases benut om de ontwikkelingen in soorten rampen en crises te 
identificeren en te categoriseren. Als basis voor de categorisatie is een reeds ontwikkelde taxonomie gebruikt in 
wetenschappelijk onderzoek (Kuipers & Welsh, 2017). Uit de analyse is een selectie van rampen en crises afgeleid, 
die qua financiële en maatschappelijke gevolgen als ernstig kunnen worden gezien en die als passend in de trend 
kunnen worden getypeerd. Op deze selectie van crises en rampen spitst het tweede deel van het onderzoek zich 
toe. De resultaten van het trendonderzoek zijn weergegeven in hoofdstuk 5, paragraaf 5.1. 
 
4.3.2 Beschrijvende analyse van voorbije crises en rampen en de aanpak ervan 
In het beschrijvende deel van het onderzoek hebben de onderzoekers zich gericht op het proces van de 
crisisbeheersing en rampenbestrijding. De startnotitie reikte in dit verband de begrippen efficiëntie en effectiviteit 
aan. Over de hanteerbaarheid van die begrippen in de uiterst complexe contexten van crisisbeheersing en 
rampenbestrijding, bestaan academische debatten en methodologische twijfels. Het in bijzonder complexe 
contexten proberen te vinden van causale verbanden tussen de aanpak van een crisis/ramp enerzijds en de 
effecten van de aanpak (zoals aantallen slachtoffers, financiële schade, maatschappelijke ontwrichting) 
anderzijds, is wetenschappelijk niet haalbaar (McConnell, 2011). Dat geldt vooral voor evaluaties van afzonderlijke 
crises en rampen. In geval van onderzoek naar meerdere crises en rampen tegelijk (vergelijkende case study) 
neemt de mogelijkheid tot het vinden van verbanden toe, maar desalniettemin blijft voorzichtigheid hier 
geboden. Dat geldt eens te meer omdat de afzonderlijk gegevens over de te analyseren crises en rampen niet, of 
althans zelden in dezelfde categorieën en indicatoren zijn beschreven, hetgeen de overall analyse bemoeilijkt. 
Daarnaast richt het begrip effectiviteit zich op de vraag of vooraf gestelde doelen worden behaald. In de 
werkelijkheid blijkt dat niet in elke operatie expliciete doelen worden gesteld en of gezien het dynamisch verloop 
van een crisissituatie deze doelen gedurende de operatie wel, of niet worden bijgesteld. Dit bemoeilijkt een 
eenduidige analyse van effectiviteit.  
 
Deze beperkingen in acht nemend zijn er wel degelijk indicatoren van succesvol, of juist kwetsbaar optreden te 
identificeren in de academische literatuur over crisismanagement. In het onderzoek hebben de onderzoekers 
hierin de indeling gevolgd van succesindicatoren van McConnell (2011). Sterk aan deze indeling is dat die een 
kader biedt om een afweging te maken op meerdere facetten van effectiviteit. Hiermee wordt de parallel 
getrokken met beleidsevaluaties waarin er gedifferentieerd wordt tussen input, throughput en output (Bovens, ’t 
Hart, & Peters, 2001). Zijn indeling onderscheidt in drie aspecten waarop bepaald kan worden in welke mate een 
aanpak van een crisis of ramp succesvol is.  
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De indicatoren laten zich als volgt samenvatten: 
• De eerste indicator betreft de mate waarin het proces van crisisbeheersing/rampenbestrijding verloopt 

volgens overeengekomen procedures. Wordt er correcte opgeschaald (de GRIP-categorieën), heeft men de 
situatie goed in beeld, worden de juiste vergaderroutines toegepast, wordt de informatiestroom 
gemanaged, hoe wordt intern en extern gecommuniceerd? 

• Een tweede indicator betreft de vraag wordt er geïntervenieerd of niet. Dat is een besluitvormingskwestie 
die op alle niveaus speelt, van de directbetrokkenen tot leidinggevende in operationele zin tot ook bestuurlijk 
verantwoordelijken. Relevant hierbij is welk situationeel beeld is opgebouwd, wie men bij de situatie heeft 
betrokken, of er hulp is gevraagd aan relevante actoren, of men de juiste inschattingen heeft gemaakt. 

• De derde indicator betreft beleid. Het gaat daarbij om beleid naar aanleiding van crises en rampen. Bezinning 
op rampen en crises geven aanleiding tot het aanscherpen van beleid. Het gaat om beleid om erger te 
voorkomen; beleid om voortaan beter voorbereid te zijn, maar ook om beleid waardoor er andere 
omstandigheden ontstaan die minder kwetsbaar zijn.  

 
De genoemde indicatoren zijn breed en deels overlappend maar ze bieden wel een genuanceerd kader om 
crisisbeheersing en rampenbestrijdingsoperaties te ordenen naar de mate waarin ze op deze indicatoren goed of 
minder goed beoordeeld worden. Het bepalen van effectiviteit is daarmee geen dichotomie (wel/niet), maar 
behoeft een afwegingskader waarin meerdere facetten worden meegewogen op het gebied van functionele 
processen, besluitvorming tot interventie, en beleids-/politieke afwegingen. Een dergelijk kader doet recht aan 
de complexiteit van crisismanagement en verkleint het risico op ‘hindsight bias’ (Hendriksen & Kaplan, 2003). 
Uiteindelijk draait het om de afweging of men alles gedaan heeft wat mogelijk was in de uitzonderlijke 
omstandigheden van een crisis. 
 
De genoemde indicatoren betreffen de aanpak van een crisis of ramp. Om het beoogde kader verder uit te werken 
en aan te scherpen is naast het tot nu toe geschetste kader geput uit literatuur rond crisismanagement, 
crisisbesluitvorming en in het bijzonder lerend vermogen. Ontwikkelingen zoals die zullen worden vastgesteld in 
het onderzoek zullen altijd blijven voortschrijden. De voorbereiding op de gesignaleerde typen crises en rampen 
zal daarop altijd achterlopen. Daarom is het zaak om in te zetten op adaptiviteit en lerend vermogen. Dit om de 
betrokken professionals en teams, behalve op typen crises en rampen die voorzien kunnen worden, ook voor te 
bereiden op het onvoorspelbare en het onvoorstelbare. Dat vraagt om lerend vermogen, flexibiliteit en 
creativiteit (Boin, Kuipers, & Overdijk, 2013).  
 
4.3.3  Optimaliseringsonderzoek 
Uit de verzamelde cases is een selectie gemaakt waarop nadere analyses zijn uitgevoerd om daaruit 
verbeteringsrichtingen af te leiden voor de toekomst van de crisisbeheersing en rampenbestrijding. De analyse is 
enerzijds gericht op de functionarissen die betrokken zijn, hun rollen, taken en bevoegdheden en competenties. 
Anderzijds is deze gericht op de organisatorische kant van de crisisbeheersing en rampenbestrijding in de zin van 
structuren, procedures, communicatie, regie en coördinatie (Wolbers, Boersma, & Groenewegen, 2018). Het 
kader van deze analyse is opgebouwd uit wetenschappelijke literatuur en professionele/beleidsliteratuur die 
betrekking heeft op de functies binnen de verschillende teams en actoren, zoals bronnen over de werkwijzen van 
gemeenten, veiligheidsregio’s (het Besluit Veiligheidsregio’s en de Wet veiligheidsregio’s) en het Rijk 
(Instellingsbesluit Ministeriële Commissie Crisisbeheersing en Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming). Er is 
sinds 2009 om de drie jaar door de Inspectie Veiligheid en Justitie een staat van de rampenbestrijding gemaakt 
(Staat van de rampenbestrijding, Inspectie Justitie en Veiligheid, 2016). Dat biedt ook een beeld van 
ontwikkelingen in dit domein. Daarnaast is gebruik gemaakt van een door dezelfde inspectie ontwikkeld 
toetsingskader. Op grond van deze bronnen is een instrument ontwikkeld voor de analyse van crisisbeheersing 
met daarin beschrijvings- en analysepunten betreffende categorieën die zijn ontleend aan, en verder ingevuld 
aan de hand van de het eerder geciteerde crisismanagement raamwerk van McConnell (2011). Naast analyses op 
mesoniveau, wordt er ook geanalyseerd op microniveau. Daarmee wordt bedoeld dat, afhankelijk van de 
beschikbare informatie over geselecteerde cases, onderzocht wordt welke invulling van functies, taken, rollen en 
bevoegdheden tot stand is gekomen binnen de teams in het crisismanagement.  
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5. Het analyseren van crisismanagement 
 
Een crisis vormt een dreiging voor de basale structuren of fundamentele normen en waarden van een systeem 
(Rosenthal et al., 1989). Het doel van crisismanagement is om de impact van een negatieve, niet toelaatbare 
gebeurtenis te reduceren (Boin et al., 2013). Het vergt snel handelen in onzekere omstandigheden en dwingt 
crisismanagers om cruciale besluiten te nemen onder een hoge mate van tijdsdruk. Hierbij is de uitwerking van 
deze besluiten niet altijd goed te voorspellen. Crisismanagement is daarmee een complex proces waarin een reeks 
functionele processen zoals communicatie, coördinatie een besluitvorming belangrijke rol innemen, maar ook 
meer politieke en symbolische maatregelen zijn van belang om duiding te geven aan de impact van een crisis 
(Quarantelli, 1997; Boin et al., 2016; Donahue & Tuohy, 2006; Comfort, 2007; Wolbers et al., 2018; Wolbers & 
Boersma, 2018). Dat het managen van een crisis zo’n complex proces is maakt ook dat een goede analyse van 
crisismanagement een lastige opgave is. 
 
In dit WODC-rapport staat de vraag centraal wanneer een operatie als effectief kan worden beoordeeld. In de 
wetenschappelijke literatuur wordt deze vraag met enige regelmaat gesteld, maar is er nog geen sluitend 
antwoord. Gegeven de complexiteit van het vakgebied hebben veel studies een focus op een of enkele factoren. 
Daarom berusten veronderstellingen over succes en falen van crisismanagement zich nog niet op doorslaggevend 
wetenschappelijk bewijs. Het is methodologisch ingewikkeld om criteria voor effectiviteit te bepalen, waarbij deze 
ook nog vaak op verschillende niveaus van analyse spelen. Zo zijn er een reeks crisismanagement studies vanuit 
het bestuurskundige traditie (Boin, ’t Hart) die kernprocessen identificeren (o.a. sensemaking, meaning-making, 
coördinatie), maar zijn er ook studies over leiderschap die zich meer op persoonlijkheidskenmerken en 
sociaalpsychologische factoren richten. Hierbij wordt het verband tussen effectiviteit en leiderschap getrokken 
door factoren te identificeren als stress, cultuur, persoonlijkheidseigenschappen, vaardigheden, kennis en 
zelfbeeld (Kouzes & Posner, 2007). Daarnaast worden bijvoorbeeld vaardigheden vanuit het leger betrokken, 
zoals situation assessment, besluitvorming, teamwork en leiderschap. Hieraan koppelen Crichton et al. (2005) een 
reeks human resource management competenties aan zoals people management, stressreductie, workload 
management en planningsvaardigheden. Dit zijn belangrijke professionele vaardigheden voor crisismanagement, 
maar doordat in een crisis vooral de samenwerking tussen verschillende teams doorslaggevend is, zijn deze 
factoren vaak niet in isolement bekeken (Ansell et al., 2010). We zien hier dat het individuele niveau en het 
collectieve niveau vaak afzonderlijk worden bestudeerd. 
 
In het professionele veld is het ook ingewikkeld om te bepalen wanneer een operatie effectief is verlopen. Veelal 
geven officiële evaluaties een gezaghebbende verklaring waarin fact-finding voorop staat, maar is de focus van 
de analyse veelal gericht op een beperkt aantal specifieke processen in de operatie – zoals coördinatie en 
communicatie – waarin consequent soortgelijke problemen worden blootgelegd. Hierdoor vertonen de analyses 
vaak overeenkomsten, maar komt er zicht op een selectief aantal processen waarbij andere factoren onderbelicht 
blijven. Daarnaast zijn evaluaties van een incident veelal gekoppeld aan het specifieke wettelijke mandaat van 
instanties (arbeidsinspectie, IOOV, Onderzoeksraad), waardoor er in de analyse een reeks normatieve 
veronderstellingen verborgen zit. Hierbij staan de wettelijke criteria van inspecties (arbeidsinspectie, IOOV) 
centraal of de een analyse gericht op het achterhalen van de oorzaak van een ongeval (Onderzoeksraad). Hiermee 
is er net als bij beleidsevaluatie onderzoek sprake van terugkerende methodologische beperkingen en biases (b.v. 
Bovens et al., 2006). Een bekend voorbeeld bij dergelijke evaluaties is hindsight bias, waarbij er wordt 
geredeneerd wat er mis is gegaan vlak bij een ongeval. Hierdoor kan er geen goed onderscheid worden gemaakt 
tussen afwijkingen die gerelateerd zijn aan het ongeval en ‘reguliere’ afwijkingen in het operationele proces. 
Regelmatig zijn er tijdens incidenten meerdere interne evaluaties die ook, in verschillende mate eenzijdig zijn, 
zoals ook berichten in de media die zich neigen te concentreren op 'slecht nieuws' in plaats van 'goed nieuws'. Zo 
zien we dat er in het professioneel veld een breed scala aan analyses bestaat met elk hun eigen focus en analytisch 
raamwerk. Vanuit deze achtergrond kijken we in dit rapport vanuit de wetenschappelijke literatuur over 
crisismanagement naar de verschillende evaluaties van incidenten om te kunnen bepalen waar ‘blind-spots’ 
zitten. Hiermee ontwikkelen we een agenda voor toekomstig (evaluatie)onderzoek waarmee kan worden gekeken 
met welke aspecten effectiviteit van een crisismanagement operatie beter kan worden bepaald.  
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5.1 Effectiviteit van crisismanagement 
Effectiviteit, ofwel, de mate waarin inspanningen daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van een beoogd doel, 
is een belangrijke maatstaf van crisisoperaties (Norhstedt et al., 2018). Een operatie wordt veelal gezien als 
succesvol als er een snelle de-escalatie van de dreiging plaatsvindt waarbij de schade wordt geminimaliseerd 
(McConnell, 2011). Met deze reden wordt er dan ook vaak gesproken over crisisbeheersing. De term beheersing 
suggereert dat dit goed mogelijk is, echter dit vormt meteen een kernprobleem van crisismanagement wat snel 
handelen in ambigue en onzekere omstandigheden vergt (Wolbers et al., 2018). Hierbij kunnen gestelde doelen 
snel veranderen of door de escalatie van een crisis worden achterhaald. Dit dynamische geheel maakt dat het 
bepalen van effectiviteit achteraf zelden recht doet aan de ervaren dynamiek tijdens de crisis. In beleidsevaluatie 
onderzoek wordt er gewerkt met een benadering waarin metingen ex-ante (vooraf), in-situ (tijdens) en ex-post 
(na) centraal staan (Bovens et al., 2001; Bovens et al., 2006). Dergelijke combinaties zijn ook noodzakelijk om 
recht te doen aan de dynamiek van een operatie in het bepalen van de effectiviteit in crisismanagement. Echter 
de praktijk is dat er vooral ex-post wordt gekeken, waardoor de evaluatieresultaten zich beperken tot wat er 
achteraf kan worden geconstateerd.  
 
Ondanks dat er veel complexiteit, ambiguïteit en onvoorspelbaarheid in een crisis zit is het wel goed mogelijk om 
een aantal kernfactoren en processen te identificeren die binnen operaties een belangrijke rol spelen. In de 
bestuurskundige crisis literatuur wordt de effectiviteit en legitimiteit van crisisbeheersing beoordeeld aan de hand 
een reeks dimensies (Boin et al 2013; Ansell et al., 2010). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een reeks 
taken en processen die in verschillende aantallen en samenstelling worden bediscussieerd. Deze analytische 
raamwerken hebben de volgende dimensies in gemeenschap:  

• Crisismanagement begint bij het herkennen en interpreteren aan aard en omvang van een crisis; 
• Richt zich op het organiseren van een response door het besluiten, coördineren en (ont)koppelen van 

acties die de impact van een bedreiging minimaliseren; 
• Waarbij het actief communiceren en betekenis verlenen aan de maatschappij cruciaal is om een 

symbolische behoefte aan richting en begeleiding te bieden; 
• Eindigt met het organiseren van de nasleep van de crisis door het attribueren van 

verantwoordelijkheid, borgen van geleerde lessen en het vergroten van de veerkracht om 
toekomstige crises beter aan te kunnen. 
 

In de volgende secties staan deze vier dimensies en de tien onderliggende processen centraal. 
 
5.1.1 In beeld krijgen van aard en omvang van de crisis 

Herkenning 
Recognitie gaat om het tijdig herkennen van signalen die duiden op een aanstaande crisis. Achteraf als een crisis 
heeft toegeslagen en de uitkomst duidelijk is, lijkt vaak dat een crisis te voorzien was (Turner, 1978; Woods, 2005; 
Comfort, 2007). Hierin schuilt het gevaar van hindsight bias (Dekker et al., 2011), signalen die op de crisis duiden 
worden achteraf, als de uitkomst bekend is, in evaluaties en onderzoeken aangeduid waardoor het lijkt alsof deze 
gemist zijn. Echter, tijdens de crisis zelf zijn vaak alleen zwakke signalen of fragmenten van informatie zichtbaar. 
Het herkennen van de relevante signalen is dus een moeilijke maar cruciale taak.  
 
Turner (1987) omschrijft in zijn werk naar man-made disasters – rampen die primair veroorzaakt door menselijk 
handelen of objecten – twee factoren die recognitie kunnen stimuleren: borgen van eerdere ervaringen en het 
hebben van een ontwikkelde veiligheidscultuur (Roe & Schulman, 2008). In high-reliability organisaties, 
organisaties die een hoog niveau van veiligheid weten te halen in zeer risicovolle omgevingen, zijn soortgelijke 
kenmerken omschreven (Weick & Sutcliffe, 2001). Studies in deze organisaties laten zien dat medewerkers een 
sterke focus hebben op het signaleren van mogelijke fouten door te zoeken naar zwakke signalen die erop duiden 
dat er iets niet in orde is. Echter, het herkennen van signalen die op een ramp of crisis duiden blijft een lastig 
proces, waarbij mentale modellen en biases een beperkende rol kunnen spelen. Sociaalpsychologisch onderzoek 
naar besluitvorming (heuristiek en biases) laat zien dat er veelal beperkingen en inconsistenties bij het herkennen 
en duiden van signalen (Tversky & Kahneman, 1974). Hierbij speelt heuristiek een belangrijke rol, waarbij experts 
vuistregels ontwikkelen om snelle besluiten te nemen. Een reeks van studies wijst echter op de gevaren van biases 
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en subjectief vertrouwen in dit proces. Voorbeelden relevant voor crisismanagement zijn confirmation bias, 
waarbij diverse (tegenstrijdige) signalen alleen worden geïnterpreteerd als bevestiging van de gekozen aanpak 
(Cohen-Hatton et al., 2015). Groupthink waarbij de dominante mening van een groep wordt overgenomen en 
geen ruimte is voor kritische reflectie (Janis, 1972). Decision inertia, waarbij lastige besluiten niet direct worden 
genomen maar uitgesteld (Alison et al., 2015). In een snel ontwikkelende crisis is het dus bekend dat deze 
sociaalpsychologische processen een tijdige herkenning in de weg kunnen staan. 
 
Sensemaking 
Het proces van sensemaking wordt opgeroepen als men de situatie niet kan duiden, of de verwachte uitkomst 
van een situatie plotseling wordt ontkracht (Weick, 1995). In reactie daarop moeten signalen uit de omgeving 
opnieuw worden geïnterpreteerd om zo een plausibele verklaring te vormen van wat er aan de hand is. Dit is een 
doorlopend proces waarin zowel de bestaande verklaring over wat er aan de hand is richtinggevend blijft voor 
het handelen, terwijl nieuwe signalen die mogelijk duiden op een andere betekenis getoetst moeten worden. Dit 
maakt dat in de theorie over sensemaking men spreekt over het vervlochten raken van interpretatie en actie 
(Maitlis & Christianson, 2014). Sensemaking is daarmee een dynamisch proces, waarin een bepaalde framing van 
een onduidelijke situatie geleidelijk vorm krijgt (Cornelissen et al., 2014). 
 
Sensemaking draait dus vooral om het contextualiseren en duiden van nieuwe signalen in een frame dat de 
situatie verklaart (Weick, 1995). Het vasthouden aan een frame helpt crisismanagers om duiding en richting te 
geven in een ambigue situatie (Weick, 1993). Dergelijke frames staan vaak niet op zich, maar sluiten vaak aan bij 
vastgestelde werkwijzen en zorgen daarom ook voor structuur (Maitlis & Sonenshein, 2010). Als voorbeeld maakt 
de framing van een schietincident als 1) incident in de relationele sfeer, 2) afrekening in het criminele circuit, of 
3) als een daad van terreur, een groot verschil voor het inrichten van een operatie. Het institutionaliseren van 
een frame zorgt dan ook voor een verdere verweving van actie en interpretatie. Hierdoor stuurt het gekozen 
frame de operatie steeds verder naar een dominante werkwijze (Cornelissen et al., 2014).  
 
Studies van crisissituaties hebben aangetoond dat een commitment aan een frame blinde vlekken kan creëren 
die een snelle aanpassing aan de situatie bemoeilijken (Maitlis & Sonenshein, 2010). Een kernbevinding van deze 
studies is dat sensemaking faalt wanneer crisismanagers zich blijven conformeren aan een frame, ondanks dat er 
nieuwe ontkrachtende informatie tot hen komt. Hier is ook de link te maken met de eerdergenoemde 
‘confirmation bias’. Als een frame blijft voortbestaan in een snel veranderende situatie vindt de ‘collapse of 
sensemaking’ plaats (Weick, 1993). Bekende voorbeelden hiervan zijn de natuurbrand in Mann Gulch waarbij 13 
brandweermannen omkwamen doordat ze de escalatie van de brand niet op tijd konden duiden (Weick, 1993); 
de Stockwell-shooting waarbij een onschuldige burger ten onrechte aan werd aangezien als terrorist en gedood 
(Cornelissen et al., 2014); het friendly-fire incident waarbij twee US Black Hawk helikopters werden neergehaald 
door eigen F15’s in Irak omdat ze werden aangezien als vijandelijke Hind helikopters (Snook, 2000). In al deze 
situaties bleken operators niet in staat om een dominant frame te ontkrachten in het zicht van een reeks signalen 
die op een andere betekenis duiden. 
 
5.1.2 Organiseren van de crisis response 

Besluitvorming 
Besluitvorming is een cruciale taak voor het organiseren van crisismanagement, omdat in de eerste fase van een 
crisis een richting moet worden gekozen om de operatie vorm te geven. De ingeslagen weg aan het begin van het 
incident wordt vaak doorslaggevend voor de verdere operatie (Boin et al., 2016). In studies naar 
crisisbesluitvorming wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen operationele en strategische besluitvorming. 
Operationele besluitvorming vindt plaats op de plek van het incident en richt zich op de directe aansturing van de 
(hulpverlenings)operatie. Strategische besluitvorming richt zich meer op het beperken van de effecten van de 
crisis voor de samenleving. Hierbij geldt dat strategische crisismanagers zich met strategische kwesties bezig 
moeten houden en moeten voorkomen dat ze verstrikt raken in operationele besluitvorming (Boin et al., 2016).  
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In de crisismanagement literatuur wordt besluitvorming wordt vaak besproken in relatie tot commandovoering. 
Hier zien we een focus op het individuele niveau in plaats van het team niveau. Besluitvormers gaan om met 
onzekerheden door een situatie te duiden, doen aan proactieve sensemaking door inschattingen te maken over 
het verloop van de crisis(operatie), en zorgen vanuit deze inzichten voor een veilige en effectieve inzet van eigen 
eenheden om de impact van de crisis te reduceren (Boehm, 2018; Rake & Nja, 2009; Groenendaal & Helsloot, 
2018). Daarbij biedt persoonlijke beeldvorming de basis voor de herkenning van de situatie als prototype, of vormt 
in een analytische besluitvormingscyclus de input voor het formuleren van een plan. Als we teruggaan naar het 
originele rapport van Klein et al. (1985), staat daar beschreven dat commandovoering vooral gaat om situationeel 
bewustzijn: “In time-pressured decision-making situational awareness becomes very important … the recognition 
of a situation as typical of a prototype depends on the way the fire ground commander has assessed the scene 
and its problems (Klein et al., 1985, p.21)”. 
 
In de literatuur rondom operationele besluitvorming zijn er grofweg twee modellen te onderscheiden: ‘systeem 
1’ en ‘systeem 2’ (Evans, 2007). Systeem 1 besluitvorming gaat uit van snelle intuïtieve inschattingen die 
automatisch en bijna moeiteloos gedaan worden op basis van eerdere ervaringen en expertise. Systeem 2 
inschattingen zijn rationeler en vinden plaats op basis van een bewust denkproces, waarbij gecontroleerde en 
stapsgewijze afwegingen worden gemaakt tussen een reeks van factoren. Dit zogenaamde ‘dual-process’ model 
(Evans, 2007) vormt een belangrijke grondslag voor twee theoretische scholen die intuïtie en expertise verbinden 
met besluitvorming: ‘recognition-primed decision-making’ (RPD) van Gary Klein en ‘de Heuristics and Biases’ (HB) 
benadering van Kahneman (Kahneman & Klein, 2009). In de RPD-benadering staat ‘systeem 1’ centraal, doordat 
de focus ligt op het identificeren van signalen op basis intuïtie. Het argument is dat besluitvorming onder druk 
plaatsvindt doordat experts de situatie vergelijken met een soortgelijke eerdere ervaringen – een prototype – en 
daarmee de situatie herkennen en koppelen aan soortgelijke handelingen of procedures (Klein et al., 1985). RPD-
studies gaan vooral in op de voordelen van dit type besluitvorming in omgevingen gekenmerkt met een hoge 
validiteit, ofwel een stabiele relatie tussen oorzaak en gevolg (Kahneman & Klein, 2009).  
 
In contrast met de RPD-benadering heeft de Heuristics en Biases (HB) benadering een meer sceptische houding 
ten opzichte van expertise, waarin vooral de nadruk ligt op de beperkingen en inconsistentie in 
besluitvormingsprocessen (Tversky & Kahneman, 1974). Vanuit de heuristiek ligt de nadruk op vuistregels die 
experts ontwikkelen om snelle besluiten te nemen, waarin een reeks van studies wijst op de gevaren van biases 
en subjectief vertrouwen in dit proces. Voorbeelden relevant voor crisismanagement zijn confirmation bias, 
waarbij diverse (tegenstrijdige) signalen alleen worden geïnterpreteerd als bevestiging van de gekozen aanpak 
(Cohen-Hatton et al., 2015). Groupthink waarbij de dominante mening van een groep wordt overgenomen en 
geen ruimte is voor kritische reflectie (Janis, 1972). Decision inertia, waarbij lastige besluiten niet direct worden 
genomen maar uitgesteld (Alison et al., 2015). 
 
Ondanks de verschillende houding in de waardering van de rol van expertise, benadrukken beide benaderingen 
dat besluitvorming in de frontlinie van een crisis vooral gepaard gaat met snelle intuïtieve inschattingen waar op 
basis van herkenning uit eerdere ervaringen een crisisoperatie wordt ingericht. Door de snelheid van 
besluitvorming is men in staat snel te reageren op een veranderlijke situatie, maar loopt men wel het risico een 
verkeerde of te beperkte inschatting van de situatie te maken. Door verschillende biases blijkt het lastig om een 
verkeerde inschatting snel te corrigeren en de beeldvorming aan te passen. Strategische besluitvorming vindt 
doorgaans plaats in een situatie met meer tijd waardoor er gecontroleerde en stapsgewijze afwegingen worden 
gemaakt tussen een reeks van factoren. Ondanks dat er meer tijd is om besluiten te formuleren en politiek-
bestuurlijke afwegingen te maken, zien we dat een terugkerend probleem is dat er vaak weinig zicht is op de 
voortgang van de operatie. Dit maakt dat er regelmatig een discrepantie ontstaat tussen de dynamiek van de 
operatie op de plaats van het incident en de politiek bestuurlijke afwegingen op het strategische niveau. 
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Coördinatie 
Coördinatie wordt traditioneel beschouwd als het afstemmen van verschillende taakuitvoeringen, in of tussen 
organisaties, om zo een collectieve taak te volbrengen (Van der Ven et al., 1976). De veronderstelling was lange 
tijd dat coördinatiemechanismen bepaalde informatieverwerkings-mogelijkheden hebben, waardoor de 
organisatie vooraf kon worden ontworpen met de juiste mechanismen aan de hand van de verwachte dynamiek 
(Lawrence & Lorch, 1982). Procedures versnellen het werkproces maar hebben een lage informatieverwerking, 
terwijl overleggen een hoge informatieverwerking hebben wat wel meer tijd kost. Deze ontwerpgedachte werkt 
nog steeds veelvuldig door in crisismanagement, waar men probeert vooral veel elementen van operaties vooraf 
te structureren, waardoor crisismanagers snel kunnen reageren door terug te vallen op plannen, rollen en 
procedures (Okhuysen & Bechky, 2009). Op deze manier is er in stressvolle en dynamische omgevingen minder 
tijd nodig om de crisisresponse zelf te structureren. Hierdoor kunnen crisismanagers zich tijdens de eerste 
hectische momenten van een operatie concentreren op andere prioriteiten. 
 
Ondanks de voordelen van organisatorische blauwdrukken, laten studies naar coördinatie in crisismanagement 
zien dat wanneer de snelheid van gebeurtenissen toeneemt, het steeds moeilijker wordt om te vertrouwen op 
ontworpen coördinatiemechanismen (Faraj & Xiao, 2006; Schakel et al., 2017; Wolbers et al., 2018). Een van de 
belangrijkste kenmerken van coördinatie in dynamische omgevingen is dat de omstandigheden sneller 
veranderen dan verwacht. Dit laat de grenzen van protocollen en planvorming zien. In dynamische omgevingen 
met veel escalatie komen plannen en protocollen maar deels tot hun recht. Recente studies naar coördinatie in 
crisismanagement tonen aan dat voortdurende aanpassingen vereist zijn omdat snelle omgevingen vaak te 
onstabiel zijn (Bigley & Roberts, 2001, Faraj & Xiao, 2006, Kellogg et al., 2006). Naast standaardprocedures zijn 
wederzijdse aanpassing en improvisatie onderdeel van coördinatieprocessen die crisismanagers in staat stellen 
zich aan te passen aan veranderende omstandigheden (Kapucu, 2006; Comfort, 2007; Moynihan, 2009).  
 
Veel studies benadrukken daarom dat een combinatie van structuur en improvisatie nodig zijn voor een effectieve 
coördinatie (Bigley & Roberts, 2001; Moynihan, 2009; Comfort, 2007; Majchrzak et al., 2007). Naarmate de 
onvoorziene omstandigheden complexer worden, zijn meer aanpassingen nodig om de operatie synchroon te 
laten verlopen. Hoewel dergelijke aanpassingen flexibiliteit creëren, vergroten ze ook de ambiguïteit en 
verminderen ze de voorspelbaarheid van uitkomst van gehanteerde procedures (Okhuysen & Bechky, 2009). 
Hierdoor gaan structuur en flexibiliteit in de praktijk lastig samen. De grote uitdaging die daarbij bijna in elke 
crisissituatie naar voren komt is het zoeken naar een effectieve combinatie tussen voorspelbaarheid en 
flexibiliteit. De uitdaging voor crisismanagers is om zich te blijven aanpassen en daarbij andere belanghebbenden 
te informeren over de implicaties van deze aanpassingen voor bestaande werkpraktijken en procedures. Echter, 
als een crisissituatie zich snel ontwikkelt, zijn de tijd en de mogelijkheden om dit te doen vaak beperkt. 
 
(Ont)koppelen 
In de literatuur op het gebied van veiligheidsmanagement is het proces van (ont)koppeling – coupling en 
decoupling – een belangrijk aandachtspunt. Een van de toonaangevende werken is het werk van Perrow (1984) 
over tight en loose coupling. Perrow (1984) ontdekte dat te veel controle door ‘tight coupling’ organisaties 
kwetsbaar maakt voor fouten. ‘Tight coupling’ betekent dat de werkprocessen in een organisatie sterk 
geïntegreerd zijn, waardoor handelingen in de ene eenheid een direct effect hebben op handelingen in een 
andere. Sterk geïntegreerde eenheden maken het gemakkelijker om storingen te verspreiden, waarbij de effecten 
van fouten snel invloed hebben op andere delen van een organisatie. Organisaties die meer ‘loosely coupled’ zijn, 
hebben minder verbonden structuren, waardoor ze minder kwetsbaar zijn voor domino-effecten.  
 
De staat van ‘tight coupling’ en ‘loose coupling’ is niet statisch, maar is continue in beweging binnen een 
organisatie omdat het werkproces aan verandering onderhevig is. Een reeks studies naar ongevallen laat zien dat 
cruciale problemen naar voren komen als systemen die ontkoppeld zijn plotseling aan elkaar worden gekoppeld. 
Een goed voorbeeld is hiervan een 'friendly fire'-incident waarbij twee Black Hawk-helikopters van het 
Amerikaanse leger werden neergeschoten door vriendelijke F-15's in Irak (Snook, 2000). Uit de analyse bleek dat 
operators niet in staat waren om in beeld te brengen en te beoordelen hoe voorheen verschillende radar en 
vluchtidentificatiesystemen van de landmacht en luchtmacht op elkaar inwerkten toen ze plotseling nauw met 
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elkaar verbonden werden in een operatie (Snook, 2000). Dit leidde ertoe dat vluchtleiders over het hoofd zagen 
dat twee Black Hawks het gebied al waren binnengekomen dat door de F-15's op vijanden werd gescand. 
Vervolgens werden de Black Hawks uit de lucht geschoten door eigen gevechtsvliegtuigen. Uit dit ongeval werd 
duidelijk dat het gebruik van verschillende squawk-codes, bedoeld om vriendelijke eenheden te herkennen, niet 
goed was geïntegreerd in de twee voorheen ‘loosely coupled’ systemen, waardoor de Black hawks niet werden 
herkend als eigen eenheden.  
 
In de literatuur van crisismanagement spelen de concepten van coupling en decoupling gaandeweg een wat 
andere rol dan in de originele studies naar veiligheidsmanagement en ongevallen. Eerdere onderzoeken naar 
reacties op onverwachte gebeurtenissen in crisismanagement beschrijven hoe organisaties hun activiteiten 
herstructureren tijdens een actie wanneer ze een probleem tegenkomen (Bechky & Okhuysen, 2011; Bigley & 
Roberts, 2001; Klein et al., 2006, Faraj & Xiao, 2006). Crisismanagers van verschillende organisaties vormen vaak 
een tijdelijke responseorganisatie, waarbij de samenstelling van de teams en het leiderschap tijdens de operatie 
kan veranderen. Daarnaast tonen netwerkstudies aan dat netwerken zich voortdurend koppelen en ontkoppelen. 
In de bestuurskundige netwerkliteratuur worden drie sturingsvormen onderscheiden: participant-led, lead-
organization en sturing door een administratieve eenheid (Provan & Kenis, 2008). Bij participant-led sturing ligt 
het primaat bij elke deelnemer in het netwerk, bij lead-organization is centrale sturing door een actor, bij de 
administratieve eenheid wordt een netwerk aangestuurd door een vooraf gedefinieerd systeem van 
rolstructuren. In crisismanagement zien we vooral de administratieve eenheid terug in opschalingsstructuren.  
 
Recent onderzoek naar netwerksturing laat zien dat netwerksturing veel dynamischer is gedurende een incident, 
waardoor er wisselingen bestaan tussen de sturingsvormen en actoren in het netwerk hun samenwerking 
koppelen en ontkoppelen (Kenis et al., 2019). De overkoepelende netwerkstructuur heeft dan de vorm van een 
relatief vaste kern met een wisselende periferie van actoren die invliegen als de situatie daarom vraagt (Nowell 
et al., 2018). Samenwerkingsverbanden in een netwerk zijn dus vaak modulair waarbij het netwerk door de tijd 
heen meerdere malen gekoppeld en ontkoppeld wordt (Wolbers et al., 2013). Dit maakt het schakelen tussen 
netwerken belangrijk, waarmee gemeenschappelijke doelen worden gedeeld en middelen uit verschillende 
netwerken met elkaar worden gecombineerd (Boersma et al., 2014).  
	
5.1.3 Communicatie met de maatschappij 

Meaning-making 
Een van de belangrijkste communicatiestrategieën is meaning-making. Meaning-making gaat om het verschaffen 
van zingeving aan de crisis voor de maatschappij door een (alternatief) kader te presenteren, waardoor 
gebeurtenissen moeten worden bekeken of geïnterpreteerd (Boin et al., 2016). Het concept verschilt dus van het 
eerder besproken sensemaking, wat zich veel meer richt op het vormen van een eigen interpretatie van de crisis. 
Het doel van meaning-making is om een gezaghebbend verslag te geven van wat er aan de hand is, waarom het 
gebeurt en wat er nodig is om uit de crisis te komen om onzekerheid te verminderen (Jong, 2017). In de kern zien 
we drie strategieën voor zingeving aan het publiek: uiting van gevoelens die leven, benadrukken van een 
collectieve identiteit en het gebruik van rituelen (Helsloot & Groenendaal, 2017; ‘t Hart, 1993). Shamir et al. 
(1994) beargumenteren daarbij dat verwijzingen naar de collectieve identiteit, waarden en morele 
rechtvaardigingen doorslaggevend zijn bij meaning-making. In de afgelopen jaren zien we goede voorbeelden van 
zingeving na terroristische aanslagen, zoals de gedeelde identiteit van 'Boston Strong. We are one’ na de 
bomaanslagen in 2013 en ‘Je suis Charlie’ na de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs van 2015. 
 
Meaning-making is een belangrijke politieke strategie om de legitimiteit van een response te bewaren. Een veel 
gebruikte strategie is het lanceren van een counter-frame als poging om het beeld van de crisis te veranderen 
door een overtuigend alternatief verhaal te presenteren (Boin et al., 2016). Als dit niet tijdig gebeurt nemen 
andere belanghebbenden of de media het voortouw in het opleggen van hun versie van de crisis, wat 
waarschijnlijk een minder ondersteunende versie is voor het werk van de betrokken bestuurders. Dergelijke 
zingevingsstrategieën zijn cruciaal voor het bewaren van de legitimiteit van openbare instellingen op lange termijn 
(Rosenthal et al., 2001). Hierbij laten Helsloot & Groenendaal (2017) zien dat alleen al het aanwezig zijn in het 
publieke beeld een groot verschil lijkt te maken voor de beoordeling van politieke leiders.  
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Communicatie met de maatschappij 
Tijdens een crisis is communicatie met burgers en tussen organisaties cruciaal en veeleisend. Het vormt dan ook 
vaak een van de belangrijke problemen tijdens een crisis. Gebrekkige communicatie kan ernstige gevolgen hebben 
voor de veiligheid van hulpverleners en het publiek en is bepalend voor de manier waarop een operatie wordt 
ervaren. Onderzoek naar crisiscommunicatie laat zien dat het van belang is dat de aard en gevolgen van de crisis 
worden uitgelegd en wat er wordt gedaan om de gevolgen tot een minimum te beperken (Drabek, 2001). 
Daarnaast is een bruikbaar advies, of handelingskader van belang, waarin wordt uitgelegd wat er moet worden 
gedaan, door wie en waarom. Een aantal best-practices in crisiscommunicatie gaan over het luisteren naar zorgen 
die leven in de maatschappij, eerlijke en open communicatie, samenwerking met geloofwaardige partners en 
bronnen, toegankelijk blijven gedurende de crisis voor de media en communiceren met compassie en empathie 
(Seeger, 2006). 
  
Veel problemen met communicatie ontstaan doordat er binnen de crisisorganisatie nog geen goed zicht is op de 
correctheid van informatie, of dat er blijvende onduidelijkheid is. Zeker met de opkomst van social media is er nu 
eigenlijk altijd de behoefte aan een snelle duiding van de crisis, wat veelal op gespannen voet staat met de 
informatiepositie van de crisisorganisatie. Dit komt omdat tijdens de operatie de crisisorganisatie veelal de vorm 
krijgt van een gedistribueerd (communicatie)netwerk (Topper & Carley, 1999). In dit netwerk is het lastig en soms 
onmogelijk voor crisismanagers om te kunnen zien of horen wat er op andere locaties gebeurt, waardoor het 
langer duurt om goed op de hoogte te zijn van specifieke informatie (Netten & van Someren, 2011; Treurniet & 
Wolbers, 2020).  
 
Een bruikbaar concept om dit fenomeen te begrijpen is 'variable disjunction of information' (Turner, 1976). Turner 
(1976) beargumenteert dat elke individuele crisismanager op zijn beurt een iets andere set informatie verzamelt 
en een iets ander idee ontwikkelt over de situatie en de benodigde response. Het resultaat is dat de informatie 
over het incident varieert en dat er extra moeite moet worden gedaan om deze variabiliteit te synchroniseren. 
Echter, dit is lastig in een situatie waarin er weinig tijd is en de middelen beperkt zijn. Het gevolg is veelal een 
disbalans tussen de hoeveelheid informatie die kan worden gegenereerd en de hoeveelheid informatie die nodig 
is om de complexiteit van de situatie volledig te begrijpen. 
 
Naast de structuur waarin communicatie plaatsvindt, merkt Reddy et al. (2009) op dat een gebrek aan 
overeenstemming vanwege verschillen in terminologie ook een belangrijke rol speelt bij 
communicatieproblemen. Operationele expertise en vakjargon geven organisaties een unieke identiteit en 
specialisme, maar leiden tegelijkertijd ook tot misverstanden (Comfort & Kapucu, 2006). Een andere belangrijke 
factor is dat professionals worstelen met wie ze kunnen vertrouwen in onbekende omgevingen (Manoj & Baker, 
2007). Majchrzak et al. (2007) stellen dat crisismanagers veelal een snelle inschattingen maken van iemands 
professionaliteit, zogenaamde ‘swift-trust’, door te kijken naar de kwaliteit van de prestaties en functie-
uitoefening. Als er wel persoonlijke relaties zijn, blijkt dat deze relaties vaak een sleutelrol spelen in het bepalen 
wie met wie communiceert (Landgren & Nulden, 2007; Uhr et al., 2008). 
 
Ten slotte brengen talrijke onderzoeken problemen aan het licht met ontbrekende informatie, gebrek aan een 
gemeenschappelijk vocabulaire en interoperabiliteit (Manoj & Baker, 2007; Netten & van Someren, 2011; Kapucu, 
2006; Bharosa, et al., 2010). Quarantelli (1997) stelt dat het adequaat verwerken van informatie een van de 
belangrijkste problemen is die ten grondslag ligt aan crisiscommunicatie, maar vaak wordt verward met 
problemen op het gebied van informatietechnologie en interoperabiliteit. Volgens Quarantelli (1997) komen 
problemen eerder voort uit wat wordt gecommuniceerd dan uit de manier waarop communicatie plaatsvindt. 
Overkoepelend zien we dat vertragingen in de besluitvormingsketen een belangrijke factor is die de 
communicatie ernstig kan vertragen, omdat informatie van het operationeel naar het strategische niveau moet 
stromen en weer terug (Treurniet & Wolbers, 2020). Door deze vertraging is het veelal lastig om een adequate 
en tijdige boodschap naar het publiek over te brengen. 
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5.1.4 Organiseren van de nasleep van een crisis 

Accountability 
Crisismanagers hebben een verantwoordelijkheid om te verklaren wat er gedurende de crisis gedaan is om de 
schade te beperken en waarom deze maatregelen noodzakelijk en proportioneel waren. Het nemen van 
verantwoordelijkheid heeft daarbij zowel een wettelijke als een morele kant om het vertrouwen in het 
functioneren van instituties te herstellen (Jong, 2017). Toch blijft dit een lastige taak voor crisismanagers, omdat 
men vaak de neiging heeft om zich defensief op te stellen, deels ook omdat de ‘blame game’ veelal start voordat 
de operationele volledig ten einde is (Boin et al., 2013).  
 
Een crisis kan daarbij ook kansen creëren voor belangengroepen om beleidsalternatieven te claimen (Nohrstedt, 
2013). Organisaties die onder publieke druk staan, volgen daarbij veelal een welbekende strategie, ook wel 
bekend als ‘kicking the ball into the long grass’ (Sulitzeanu-Kenan, 2007). Bij het toepassen van deze strategie 
proberen organisaties de aandacht af te leiden door niet te handelen, of de reactie uit te stellen, in de hoop dat 
de aandacht uiteindelijk wegvaagt. Een vaak gebruikte tactiek hierbij is het instellen van een onderzoeks-
commissie om de publieke belangstelling voor de zaak te verminderen (Sulitzeanu-Kenan, 2007). Onderzoek kan, 
althans tijdelijk, de kwestie uit de politieke arena verwijderen, waardoor het vraagstuk effectief wordt 
gedepolitiseerd en controverse wordt afgeweerd (Woodhouse, 1995). Sulitzeanu-Kenan (2007) laat inderdaad 
zien dat naarmate de tijd vordert de media-aandacht afneemt, maar hetzelfde geldt voor gebeurtenissen die niet 
door een onderzoekscommissie worden onderzocht. Sterker nog, het uiteindelijke oordeel van de onderzoeks-
commissie kan nieuwe problemen opleveren en negatieve aandacht aanwakkeren. 
 
Jong (2020) illustreert daarbij dat het voor bedrijven en overheden moeilijk is om met beschuldigingen van 
verantwoording om te gaan wanneer ze worden onderzocht. Een effectieve optie voor organisaties die onder de 
loep worden genomen, is om een strategie van ‘erkennen en afwachten’ te volgen door te erkennen dat er iets 
mis is gegaan, terwijl wordt gecommuniceerd dat de organisatie de verantwoordingsvraag zal afhandelen nadat 
het officiële onderzoek een oordeel heeft gegeven. Dit weerspiegelt elementen van de 'kicking the ball into the 
long grass'-strategie, maar geeft ook mogelijkheden om op de lange termijn verantwoording te delen omdat 
veelal uit onderzoeken blijkt dat meerdere organisaties een cruciale rol speelden in de crisis (Jong, 2020). 
 
Het tijdens een crisis al systematisch werken aan verantwoording heeft een aantal versterkende effecten op het 
verloop van crisisbeheersing. Het draagt bij aan het systematiseren van het beeld van de crisis; het ondersteunt 
gerichte bespreking van het beeld van de crisis; het biedt een solide basis voor monitoring en evaluatie van de 
crisis(beheersing); het verschaft een database die onderzoekers de mogelijkheid biedt om crises en de aanpak 
daarvan systematisch te laten analyseren ten behoeve van kennisontwikkeling in dit domein (Fahlevi et al., 2019). 
 
Leren 
Leren tijdens en na een crisis is een cruciale maar zeer complexe taak. Het is moeilijk om in de analyse de juiste 
oorzaken en gevolgen scherp te krijgen en daarnaast goed passende lessen te formuleren en te implementeren. 
De bedoelde leerprocessen bestaan uit het absorberen van relevante informatie en kennis, het analyseren en 
interpreteren daarvan en het verrijken en weer toepassen ervan. Deze vorm van leren wordt ook aangeduid als 
kennisproductiviteit (Kessels, 2001). Leren draagt op deze manier bij aan het corrigeren van disfunctionele 
processen en het faciliteren van een reflectieproces op de crisismanagement praktijk. Daarnaast heeft het leren 
ook een sterke symbolische waarde, omdat organisaties na een crisis onder publieke druk moeten aantonen dat 
ze geleerd hebben van falen (Stern, 1997; Broekema, 2016).  
 
Effectief leren van een crisis vergt een sterke analytische capaciteit om continue hypothesen te testen tegen een 
complexe realiteit (Lagadec, 1997). Bij het veroorzaken van een crisis, maar ook in de organisatie van de response, 
spelen reeksen van factoren op elkaar in, zoals menselijke fouten, organisatiecultuur, regelgeving en kenmerken 
van het organisatiesysteem als geheel. Daarbij moet worden afgewogen of het probleem een toevallige 
samenloop van omstandigheden behelst, of dat er een systematisch probleem aan ten grondslag ligt (Smith & 
Elliott, 2007). Om dit objectief te kunnen bepalen is er veelal meer nodig dan een interne evaluatie. Een effectieve 
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leercultuur omvat zowel de preparatie, de response als de nafase (Moynihan, 2008). Crisismanagement 
organisatieontwikkeling en leren worden aan elkaar gelinkt (Lalonde, 2007). 
 
Antonacopoulou et al. (2014) onderschrijven het belang van die relatie tussen crisismanagement en 
organisatieleren.  Het gaat daarbij om het zo inrichten van de werkprocessen dat daarin ruimte bestaat voor 
analyse en reflectie, voor het onderling checken en valideren van conclusies en die weer vertalen in acties. De 
leerprocessen worden ondersteund door de gekozen manier van werken inclusief monitoring, evaluatie en 
reflectie, informatiemanagement en data-analyses. Tevens wordt de kwaliteit van leerprocessen bepaald door de 
kracht van netwerken. Ten slotte zijn er in toenemende mate voorbeelden beschikbaar van 
computerondersteunde vormen van leren aangeduid als deep-learning (Nguyen et al., 2016), data-augmented 
learning (Kung et al., 2020) en als toepassingen van artificial intelligence (Pouyanfar, 2018).  
 
Het leren betreft niet alleen de direct bij de crisisbeheersing betrokkenen, het gaat er ook om lessen te trekken 
uit crises bijvoorbeeld door evaluaties door wettelijke inspecties, onderzoekscommissies en andere 
evaluatiecommissies. Leren na crises heeft vaak ook nadrukkelijk een politieke dimensie, omdat onderzoeken het 
overheidsbeleid ter discussie kunnen stellen. Zo maken Boin en 't Hart (2000) onderscheid tussen 
hervormingsstrategieën en conservatieve strategieën om met onderzoeksuitkomsten om te gaan. 
Hervormingsstrategieën hebben tot doel overheidsbeleid weer in evenwicht te brengen met een veranderde 
omgeving en kernmerken zich door radicale pogingen om de legitimiteit van een beleidssysteem te herstellen. 
Conservatieve strategieën zijn daarentegen bedoeld om institutionele kernwaarden te behouden in 
veranderende omstandigheden (Boin en ‘t Hart, 2000). Conservatieve strategieën hebben tot doel de legitimiteit 
te herstellen door middel van incrementele wijzigingen in het beleidssysteem, zonder toevlucht te nemen tot 
drastische wijzigingen in het beleid. Bij deze incrementele veranderingen spelen onderzoeksrapporten een 
belangrijke rol, omdat hiermee beleidsmakers ervoor kunnen kiezen om bestaand beleid te verder te evalueren 
en te verbeteren. De legitimiteit kan vervolgens hersteld worden door stabiliteit te projecteren en geleidelijk 
verwijtbare mislukkingen te verbeteren (Ansell et al., 2016). 
 
Resilience 
Een belangrijke eigenschap is het vergroten van de veerkracht om snel te kunnen herstellen, of waar nodig 
veranderen na het signaleren van een tekortkoming. Het academische debat rondom veerkracht adresseert veelal 
de noodzaak om dat te doen, echter, daarbij ontbreken veelal de inzichten hoe dat te bereiken (Comfort et al., 
2010; de Bruine et al., 2010). Uit onderzoek naar high-reliability organisaties blijkt deze organisaties in staat zijn 
om een grote veerkracht te ontwikkelen om potentiële crises te herkennen en daar snel op in te spelen (Weick & 
Sutcliffe, 2001). Hierbij wordt er veel geïnvesteerd in de expertise van medewerkers zodat deze zwakke signalen 
kunnen interpreteren die erop duiden dat er iets niet in orde is. Het is van belang dat een situatie niet 
gesimplificeerd wordt, maar dat medewerkers de ruimte krijgen om hun interpretatie van een gebeurtenis te 
delen en gezamenlijk opvattingen en veronderstellingen te benoemen. Zo ontstaat er een cultuur die veerkracht 
ondersteund waarin werkprocessen worden doorgrond en mogelijke risico’s kunnen worden beperkt. Hierbij is 
er een doorslaggevende focus op het operationele proces, waarbij er een tolerantie is voor vals alarm of vrijwillige 
foutmeldingen. Dit is een kernaspect van veiligheidsculturen, waarin het melding maken van een fout belangrijker 
is dan het bestraffen van medewerkers die de fout maken. Zo krijgt de organisatie als geheel zicht op signalen die 
kunnen duiden op een potentieel rampzalig ongeval. In dit proces wordt de kennis van experts belangrijker geacht 
dan de formele hiërarchische lijnen.  
 
High-reliability organisaties vormen een specifieke subset van organisaties in veelal industrieën, gezondheidzorg 
of andere risicovolle processen, maar zijn niet de enige organisaties die hun veerkracht kunnen vergroten. In 
crisismanagement kan veerkracht worden vergroot door te investeren in een divers opleidings- en 
trainingsprogramma. Hierbij vormen simulaties, scenario ontwikkeling, netwerkoefeningen en 
kwetsbaarheidsanalyses belangrijke aspecten van de professionele vorming (Boin et al., 2013). Deze activiteiten 
dragen bij aan een cultuur waarin er een groter besef ontstaat van de kwaliteiten en beperkingen van 
crisismanagement professionals (Weick & Sutcliffe, 2001).  
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Resilience betreft niet alleen de veerkracht van de crisisbeheersing zelf, het gaat ook over de mate waarin de wijze 
van crisisbeheersing bijdraagt aan vergroting van de veerkracht van de samenleving. Het aantal publicaties over 
resilience is in de laatste jaren enorm toegenomen. Resilience is tot prioriteit verheven doordat de internationale 
gemeenschap het Sendai Framework for Disaster Risk Reduction heeft aangenomen (Demiroz & Haase, 2019).  
 
5.1.5 De effectiviteit van een operatie bepalen 

Alle processen in ogenschouw genomen omvat operationeel crisismanagement een proces wat begint bij het 
herkennen en duiden van een dreiging, het organiseren van een response, actief communiceren met de 
maatschappij en eindigt met het nemen van verantwoordelijkheid en het borgen van geleerde lessen. De 
effectiviteit van een operatie draait daarbij om de mate waarin inspanningen daadwerkelijk bijdragen aan de 
realisatie van de beoogde doelen. In dit rapport beschouwen we een operatie is effectief als die een tijdige de-
escalatie van de aanjagende factoren in de crisis weet te bewerkstelligen, waarbij schade en het verlies van leven 
worden geminimaliseerd en politieke steun wordt behouden.  
 
In dit rapport richten we ons met name op de operationele fase. Effectiviteit begint niet in de operationele fase, 
maar al in de voorbereiding en risicopreparatie waar risico’s gereduceerd worden door inspectie en door 
opleiding en training. Als we ons op de operationele praktijk richten dan is daarbij ook een belangrijk fenomeen 
dat gedurende de operatie doelen kunnen schuiven of moeten worden bijgesteld als de operatie escaleert. Dit 
maakt een holistische benadering naar effectiviteit van belang, om ook mee te nemen dat het door veranderende 
omstandigheden soms effectiever blijkt om juist af te wijken van procedures en opschalingsstructuren. Met die 
reden vergelijken we operaties op drie niveaus van effectiviteit: solide, betwistbaar en kwetsbaar. Dit stelt ons in 
staat om verschillende aspecten te wegen die in de evaluaties worden meegenomen en daarnaast het 
overkoepelende oordeel van een reeks evaluatierapporten te kwalificeren.  
 
Solide – Crisismanagement is solide als het relevante processen volgt (zowel vooraf opgesteld als noodzakelijke 
aanpassingen) en de besluitvorming het verlies van leven of schade minimaliseert, en/of de orde herstelt, waarbij 
politieke steun behouden wordt. 
 
Betwistbaar – Crisismanagement is betwistbaar als het ter discussie staat of de relevante processen zijn gevolgd, 
of besluiten de crisis de-escaleren en wanneer politieke steun ter discussie staat.  
 
Kwetsbaar – Crisismanagement is kwetsbaar als het niet de relevante processen volgt, er geen stakeholder 
support is en besluiten niet de dreiging beheersen, maar kans geven om verder te escaleren, waardoor er grotere 
schade ontstaat.  
 
 
5.2 Verbinding met het toetsingskader vanuit de evaluatiepraktijk 

We gebruiken in dit rapport een wetenschappelijk raamwerk gebaseerd op het werk van Boin, & Overdijk en 
Kuipers (2013) en het werk van McConnell (2011), om te beoordelen hoe de effectiviteit van crisismanagement 
wordt bepaald in de evaluatierapporten. In deze paragraaf contrasteren we dit wetenschappelijke raamwerk met 
het staande toetsingskader van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Dit stelt ons in staat ons te verhouden met hoe 
er vanuit de evaluatiepraktijk wordt gekeken naar effectiviteit. We hanteren hierbij de meeste recente versie 4.0 
(2018) van het toetsingskader van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Dit kader is maatgevend voor de formele 
evaluatie van het multidisciplinaire optreden van de hulpdiensten. De inspectie legt hiermee de focus op het 
functioneren van het stelsel van crisismanagement, ketens en netwerken, in aanvulling op het organisatiegerichte 
toezicht (IOOV 2018, p.4). De verschillende aspecten van het toetsingskader van de Inspectie komen allen terug 
in het raamwerk gebaseerd op Boin, & Overdijk en Kuipers (2013) en McConnell (2011). Daarnaast hanteren wij 
een aantal extra criteria die niet terugkomen in het toetsingskader. We benoemen de belangrijke 
overeenkomsten en verschillen.  
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Het toetsingskader kent een viertal randvoorwaarden:  
 
5.2.1 Risicobeheersing (IOOV, 2018, p.11-12) 
• ‘De veiligheidsregio heeft zicht op de aanwezige generieke en specifieke risico’s voor de veiligheidsregio in het kader van 

haar taakuitvoering’. 
• ‘De veiligheidsregio treft maatregelen/onderneemt actie om de kans of het effect van de risico’s te reduceren’.  
 
In dit deelthema ligt de nadruk op de preparatie op risico’s. Goed zicht op de mogelijke incidenten en het waar 
nodig kunnen voorkomen van incidenten vormen een belangrijke voorbereiding in crisismanagement. In het 
wetenschappelijk kader dat in dit rapport wordt gehanteerd (wat met name gericht is op de response fase) komen 
deze thema’s in beperkte mate terug bij de herkenning en het sensemaking. Wij beschouwen daarmee met name 
de effecten van zicht op risico’s op de response fase. 
 
5.2.2 Voorbereiding (IOOV, 2018, p.12-13)  
• ‘De veiligheidsregio beschikt, op basis van de in de veiligheidsregio aanwezige risico’s, over actuele toegankelijke 

informatie ten behoeve van een parate crisisorganisatie voor mens, middel en proces’. 
• ‘De veiligheidsregio beschikt over een parate crisisorganisatie op functieniveau, teamniveau en organisatieniveau’. 
 
In het beoordelen van de preparatie ligt de focus van de inspectie op voornamelijk opleidings-, trainings-, en 
oefenactiviteiten; vakbekwaamheid en samenwerking met ketenpartners. Dit moet zorgen voor een parate 
organisatie. Aangezien we in onze analyse richten op de response fase, behandelen wij deze thema’s vanuit de 
effectiviteit van de operatie in deze fase. Deze thema’s komen in ons wetenschappelijke kader met name terug 
in de reflectie op de geleerde lessen en de veerkracht.  
 
5.2.3 Uitvoering (IOOV, 2018, p.13-16) 
• ‘De meldkamer zorgt bij aanvang en tijdens een incident of crisis voor tijdige alarmering en informatie-uitwisseling door 

eenduidige aansturing’. 
• ‘De crisisorganisatie stuurt en coördineert de operationele en bestuurlijke aanpak van een incident of crisis effectief en 

efficiënt’. 
• ‘De crisisorganisatie en de extern betrokken partners beschikken over tijdige, actuele en relevante informatie gedurende 

een incident of crisis’. 
• ‘Met verschillende doelgroepen (zoals getroffenen, media, bevolking, verwanten en de interne organisatie) wordt tijdig, 

doelgericht en regelmatig gecommuniceerd over het incident of de crisis’. 
• ‘Na afschaling is sprake van een duidelijke overdracht van activiteiten van de crisisorganisatie naar de ‘nafase’-

organisatie. Daarbij zijn vervolgactiviteiten belegd’. 
 

In het kader rond de uitvoering komt een aantal kern processen in crisismanagement terug, zoals informatie-
uitwisseling, informatiemanagement, coördinatie, externe communicatie, en overdracht. Hierbij ligt de focus van 
de inspectie met name op informatie-uitwisseling en coördinatie, maar is er minder aandacht voor sensemaking 
en duiding. Daarbij wordt de kwaliteit van besluitvorming met name gekoppeld aan opschaling en eenduidigheid 
in aansturing, waarbij er minder aandacht is voor het proces van besluitvorming zelf. In het wetenschappelijk 
kader richten wij ons hiernaast op coördinatie, besluitvorming en (ont)koppeling. 
 
5.2.4 Verantwoorden, leren en bijstellen (IOOV, 2018. p.17) 
• ‘De veiligheidsregio verantwoordt zich over de multidisciplinaire taakuitvoering’. 
• ‘De veiligheidsregio leert van oefeningen en operationele inzetten (evenementen, incidenten en crises) en stelt indien 

nodig de voorbereiding en aanpak bij’. 
 
Bij het verantwoorden, leren en bijstellen wordt in het inspectiekader vooral gekeken of deze processen 
plaatsvinden. Dit richt zich met name op de formele systematische evaluatie van crisisinzetten, een 5-jaarlijkse 
systeemtest, en het delen van aanbevelingen en good-practices. In het wetenschappelijk kader kijken wij 
aanvullend of lessen door de tijd heen geleerd worden tussen verschillende crises vanuit verantwoording, leren 
en veerkracht.      
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6. Onderzoeksresultaten 
 
6.1 Trendonderzoek 

Het trendonderzoek startte met het inventariseren van beschikbare databases waarin crisis en rampen zijn 
beschreven en gedocumenteerd. Het gaat om algemene databases, maar ook om databases die deelvelden 
betreffen, zoals bijvoorbeeld, natuurrampen (Statista, 2020), industriële rampen (Rijksoverheid, 2018), 
epidemieën (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters). Het doel is tweeledig. Enerzijds zijn 
rampcategorieën afgeleid uit de databases, anderzijds zijn de trends geanalyseerd om vast te stellen op welke 
ramptypen door de tijd heen een groter accent lijk te liggen, terwijl de voorbereiding erop mogelijk nog niet de 
bijbehorende prioriteit heeft. Bij het analyseren van databases is in eerste instantie gekeken naar wereld trends, 
daarna is de nadruk gelegd op ontwikkelingen in Europa en vervolgens in Nederland (IFV, 2019b). 

 
Figuur 1. Global risk landscape 2020 (World Economic Forum, 2020) 
 
Bovenstaand overzicht is door het World Economic Forum (2020) vertaald in een top tien van crises in termen 
van de waarschijnlijkheid ervan en geordend naar de zwaarte van de gevolgen ervan (impact). Tevens zijn de 
crisistypen gecategoriseerd in crisisdomeinen. De hieronder aangegeven top tien ranking van crises naar 
waarschijnlijkheid en impact is gebaseerd op de inschattingen van de leden van het Forum. Ze hebben geen 
empirische basis maar vormen een weergave van inschatting van risico’s en gevolgen door de leden. Zo is 
bijvoorbeeld opvallend dat een crisis rond infectieziektes als weinig waarschijnlijk wordt ingeschat. Niettemin zit 
de wereld daar nu middenin. Dat laat zien dat de voorspellende waarde van zulke inschattingen beperkt is. 



 
 

WODC / PLATO / ISGA / UNIVERSITEIT LEIDEN /  STATE OF THE ART CRISISBEHEERSING 2 / DECEMBER 2020 / JVL, JW 

39 

 
Figuur 2. Top 10 Global risk landscape 2020 (World Economic Forum, 2020) 
 
De aldus opgemaakte top tien wordt elk jaar vastgesteld, hetgeen de mogelijkheid biedt de ontwikkeling door de 
jaren heen te bezien. In onderstaande overzichten geeft het bovenste schema geeft de waarschijnlijkheid van 
crises aan; het onderste deel de impact zoals die werden ingeschat gedurende een reeks van jaren. 

 
Figuur 3. The evolving risk landscapes (World Economic Forum, 2020)  
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Ten slotte is door het World Economic Forum een analyse verricht van de onderlinge verwevenheid van soorten 
crises. Daaruit wordt duidelijk dat de risico’s in de wereld in sterke mate samenhangen met het onvermogen om 
iets te doen aan klimaatverandering. Dat leidt tot problemen van extreem weer, watertekort, overstromingen, 
verlies van biodiversiteit. Als het gaat om de waarschijnlijkheid van crises werden natuurrampen vaak genoemd. 
Ook de impact ervan wordt hoog ingeschat. Daarnaast is er ook de verwachting dat data fraude, en cyberattacks 
tot crises zullen leiden. Datzelfde geldt voor man-made milieucrises. In die laatste categorie van crises is in de 
gegevens van EM-DAT wel een dalende trend vastgesteld. 
 
Wat hardere gegevens zijn beschikbaar over het daadwerkelijk aantal voorkomende rampen. Zo biedt Our world 
in data een beeld van de ontwikkelingen in natuurrampen voor wat betreft het aantal slachtoffers. Droogte en 
overstromingen behoren tezamen met aardebevingen tot de meest voorkomende en meest fatale rampen 
(Ritchie & Roser, 2014).  
 
In Nederland worden als het om klimaatverandering gaat ontwikkelingen verwacht ten aanzien van de 
hoeveelheid neerslag en de intensiteit daarvan, de frequentie en de heftigheid van stormen, de stijging van de 
zeespiegel, de aantallen hitte dagen en de hoogte van de temperatuur en het aantal zonne-uren KNMI (2015). De 
samenhangende factoren rondom hittestress in steden worden door het Planbureau voor de Leefomgeving in 
onderstaand schema weergegeven.  
 

 
Figuur 4. Krachtenveld risico’s van hittestress in steden tussen 2015 en 2050 (Planbureau voor de Leefomgeving, 2015). 
 
Naast hittestress in steden zijn er natuurlijk ook andere risico’s verbonden met de klimaatveranderingen, zoals 
droogte, risico’s van natuurbranden, blokkering van vaarroutes, tekort aan drinkwater, of gevaren voor de 
kwaliteit daarvan. Uitval van elektriciteit is een ander door het Planbureau voor de leefomgeving aangegeven 
gevolg van weersverandering. De verandering van de energievoorziening waarbij minder gas en meer andere 
bronnen gebruikt worden, maakt de kans op uitval groter vooral in omstandigheden van extreem weer.  
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Figuur 5. Overzicht typen rampen (The Emergency Events Database, 2020) 
 
Wereldwijd worden overstromingen als een van de voornaamste bronnen van crises gezien. Nederland wordt in 
een analyse van risico’s op overstromingen daarvoor als gemiddeld vatbaar beoordeeld. Daar staat echter weer 
tegenover dat de mate van voorbereiding weerbaarheid tegen overstromingen weer hoog is. 
 
In de categorie man-made disasters is een dalende trend te zien. Relatief is de grootste groep incidenten te 
constateren in transport. 
 

 
Figuur 6. Overzicht typen ongevallen (The Emergency Events Database, 2020) 
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In de zoektocht naar trends is gebleken dat de literatuur daarover zeer divers van aard is. Enerzijds zijn er data 
over het feiten met betrekking tot crises, anderzijds zijn er pogingen tot voorspelling en het identificeren van 
trends. De waarde van die voorspellingen wordt door deskundigen tegelijkertijd weer betwijfeld. Dat is onder 
meer naar voren gebracht tijdens de bespreking van de trends in de focusgroepen (Zie hoofdstuk 5.3). Ook de op 
feiten gebaseerde analyses van trends vertonen een probleem. De trends worden bepaald op een bepaald 
aggregatieniveau. Voorspellingen voor Europa hoeven bijvoorbeeld niet voor alle landen en dus ook niet voor 
Nederland in gelijke mate te gelden. Dat bemoeilijkt het beantwoorden van de vraag at de globale en de Europese 
trends specifiek voor Nederland betekenen.  
 
Op het niveau van Nederland zijn natuurlijk ook gegevens beschikbaar over het voorkomen van crises en rampen. 
Het kabinet heeft op grond van risicoanalyses zeven thema’s opgenomen in de Nationale Veiligheid Strategie 
waaraan in de toekomst versterkt aandacht moet worden besteed. Het gaat om respectievelijk: statelijke 
dreigingen, polarisatie, verstoring vitale infrastructuur, terrorisme en extremisme, militaire dreigingen, 
ondermijnende criminaliteit en cybersecurity en digitale dreigingen. Daarnaast zijn er door het kabinet in de 
veiligheidsstrategie dreigingen genoemd waaraan onverminderd aandacht moet worden besteed. Daartoe 
behoren natuurrampen, chemische biologische radiologisch en nucleaire rampen en infectieziekten (NCTV, 2019). 
De strategie laat ook een ontwikkeling zien in de wijze waarop met crisisbeheersing en rampenbestrijding wordt 
omgegaan, onder meer door in te zetten op weerbaarheid en op het versterken van multilaterale stelsels. In onze 
zoektocht naar trends gaat het echter primair om de vraag welke typen crises waarschijnlijk zijn en veel impact 
hebben, om daarmee de selectie van cases te onderbouwen.  
 
In het onderhavige onderzoek moeten we ons beperken tot enkele hoofdtrends als basis voor de categorisering 
van crises die we hanteren als achtergrond bij het zoeken naar voorbeelden daarvan uit het recente verleden.  

 
Tabel 3.  
Categorisatie van typen crises 

Categorie Type 
Man-made  Maatschappelijke onrust 

Industriële ongevallen 
Uitval vitale infrastructuur 
Voedsel 

Niet-intentionele ongevallen en incidenten Natuurbranden 
Hoogwater  
Infectieziekten 
Orkaan 

Intentionele aanvallen Aanslagen 
 
Bij de inventarisatie van cases die in het onderzoek meegenomen worden is bekeken of de voorbeelden tezamen 
voldoende gegevens zouden bevatten over de volgende aspecten van crises en rampen (zie ook: IFV, 2019b): 

• Maatschappelijke impact 
• Zich geleidelijk ontwikkelende rampen, maar ook flitsrampen 
• Betrokkenheid van uiteenlopende actoren 
• Accenten op verschillende fasen van de crisisbeheersing 
• Openbare orde dimensie 
• Beschikbaarheid van liefst meerdere (soorten) evaluatierapporten 
• Met een mogelijkheid ook informatie te vergaren over de langere termijn (leer) effecten van de evaluaties 

 
Aanvankelijk was een aantal cases voorzien van 8 à 10. Echter analyses van de evaluaties van cases lieten zien dat 
er zelden evaluaties beschikbaar zijn op alle aspecten van crisisbeheersing die in de analyse zouden worden 
meegenomen. Daarom is besloten het aantal cases uit te breiden. Daarmee is het probleem van de beperkte 
evaluaties per geval niet helemaal opgelost, maar het grotere aantal cases geeft niettemin wel een vollediger 
beeld van praktijk van rampenbestrijding en crisisbeheersing. 
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Ten slotte is bij de selectie van cases nog in de beschouwing betrokken dat er naast het onderhavige onderzoek, 
nog drie onderzoeken lopen die een focus hebben op respectievelijk terrorisme en extremisme, cybersecurity en 
statelijke dreigingen (WODC, 2020). Daarom is besloten daarop in dit onderzoek niet het accent te leggen. Het 
onderzoek is gericht op crisisbeheersing en rampenbestrijding. 
 
Op grond van deze overwegingen is uiteindelijk de selectie van 25 cases tot stand gekomen. In de volgende tabel 
staan de voorbeelden per categorie in de selectie weergegeven. 
 
Tabel 4.  
Categorisatie van geselecteerde cases 

Type Casus 
Aanslagen Tramaanslag Utrecht 

Aanslag in Apeldoorn 
Schietincident Alphen aan den Rijn 

Natuurbranden Strabergse heide 
Hoge Veluwe 

Infectieziekten Q-koorts 
Mexicaanse Griep 

Maatschappelijke onrust Project X, Haren 
Vreugdevuren Scheveningen 
Voetbalrellen (Ajax – Feyenoord) 

Industriële ongevallen Moerdijk 
Chemelot (2x) 

Transport ongevallen Turkish Airlines crash 
Aanvaring stuw Grave 
Kettingbotsing A58 
Treinbotsing Amsterdam 

Uitval vitale infrastructuur Bommelerwaard 
Tielerwaard 
Diemen 

Overstromingen/wateroverlast Groningen Friesland 
Wilnis 
Utrecht 

Voedselcrises Fipronyl (eieren) 
Salmonella (zalm) 

Orkaan Sint-Maarten 
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6.2 Analyse van de cases 
 
6.2.1 Terrorisme en extreem geweld 

Terroristische aanslag in Utrecht (2019) 
Op 18 maart 2019 vond een schietincident plaats in een tram in Utrecht. Een man schiet meerdere mensen neer en slaat 
daarna op de vlucht in een gestolen auto. Hulpdiensten ter plaatse gaan op basis van getuigenverslagen uit van een 
terroristisch motief. De NCTV verhoogt hierop het dreigingsniveau voor de provincie Utrecht naar het hoogste niveau. 
Bewoners wordt opgeroepen binnen te blijven. Na een korte klopjacht wordt aan het einde van de dag de dader 
aangehouden. De effectiviteit van deze casus wordt in deze studie gecategoriseerd als ‘betwistbaar’. 
 
Schietincident in Alphen aan den Rijn (2011) 
Op zaterdag 9 april 2011 opent een 24-jarige man het vuur op bezoekers in het winkelcentrum ‘De Ridderhof’ in Alphen 
aan den Rijn. Bij dit incident worden zes personen fataal geraakt; zestien andere slachtoffers raken zwaargewond. Ook 
raken verschillende mensen gewond door rondvliegend glas. Na zijn daad doodt de dader zichzelf. In de auto van de dader 
vindt de politie een brief waarin de dader aangeeft explosieven te hebben verborgen in drie winkelcentra. Deze informatie 
blijkt achteraf onjuist. De effectiviteit van deze casus wordt in deze studie gecategoriseerd als ‘betwistbaar’. 
 
Aanslag Koninginnedag Apeldoorn (2009) 
Festiviteiten ter ere van Koninginnedag werden rond het middaguur ruw verstoord toen een personenauto door het 
publiek reed en tegen monument De Naald aan de Zwolseweg botste. De dader had het doel de koninklijke optocht te 
raken. Bij de aanslag verloren acht mensen het leven – inclusief de dader – en raakten achttien andere bezoekers gewond. 
De effectiviteit van deze casus wordt in deze studie gecategoriseerd als ‘betwistbaar’. 

 
Processen 
De primaire crisismanagement processen in alle drie cases zijn overwegend effectief geëvalueerd, waarbij er een 
aantal factoren zijn onderkend die de effectiviteit verminderden rondom de beeldvorming, informatie-
management en de gehanteerde opschalingsprocedures. Wat het meeste in het oog springt in de operaties is de 
snelle reactie van politie-eenheden om in te grijpen en het geweld te stoppen. Zo komen in Apeldoorn 
functionarissen van verschillende hulpverleningsdiensten direct in actie met medische hulpverlening, het in 
veiligheid brengen van de Koninklijke familie en het controleren van de veiligheid (IOOV, 2009). Bij het 
schietincident in de Ridderhof in Alphen is er een snelle interventie door politie-eenheden (IOOV, 2011a), net als 
bij de tramaanslag in Utrecht waarbij lokale politie-eenheden en de Dienst Speciale Interventies snel ter plaatse 
zijn om de locatie veilig te stellen en een zoektocht naar de dader te starten (COT, 2019). 
 
De crisis in beeld: herkenning en sensemaking 
Sensemaking rondom de incidenten verloopt wisselend. Na de aanslag in Apeldoorn is er relatief snel een beeld 
van de situatie doordat die aanslag zelf live op tv te zien is, waarbij veel functionarissen al ter plaatse zijn en snel 
hulpverlenen, de Koninklijke familie in veiligheid brengen en de plaats van het incident beveiligen. In Alphen 
worden de eerste eenheden ter plaatse geconfronteerd met een chaotische plaats delict, waarbij het daderbeeld 
diffuus blijft, mede door een vervolgdreiging op andere winkelcentra. Daarnaast lopen de beelden over het aantal 
dodelijke en gewonde slachtoffers gedurende het incident sterk uiteen. Doordat niet alle teams toegang hebben 
tot de systemen is er ‘geen integraal informatiebeeld beschikbaar, is soms niet duidelijk waarvan informatie 
afkomstig is, komt informatie te laat beschikbaar of wordt niet multidisciplinair gedeeld’ (IOOV 2011a, p.18). 
Soortgelijke problemen met sensemaking zijn zichtbaar na de aanslag in Utrecht, waarin het eerste beeld van de 
situatie wijst op een aanslag met meerdere daders op meerdere locaties. Teams op tactisch en strategisch niveau 
blijven tot ver in de middag overtuigd dit beeld, terwijl een reeks tactische teams bij de Recherche en de DSI veel 
sneller een beeld krijgen van de dader en zijn mogelijke verblijfplaatsen (Wolbers, 2020). We zien dus met name 
in cases met extreem geweld dat een uiteenlopend daderbeeld een grote impact heeft op de effectiviteit van de 
hulpverlening. 
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Het organiseren van de response: besluitvorming, coördinatie en (ont)koppeling 
De evaluatierapporten over de casus-Utrecht en de casus-Apeldoorn zijn kritisch op de wijze waarop de op- en 
afschaling is afgestemd met partners. Zo stelt de Inspectie OOV in de casus-Apeldoorn vast dat de verschillende 
gremia van de rampenbestrijdingsorganisatie tegelijkertijd verschillende GRIP-fasen hanteerden en dat deze 
zonder onderlinge afstemming waren afgekondigd. Hoewel het gebrek aan afstemming niet direct heeft geleid 
tot grote problemen, heeft het wel tot ‘ruis’ geleid. In Apeldoorn vermeldden draaiboeken dat een aanslag op het 
Koninklijk Huis altijd gepaard moest gaan met een opschaling tot GRIP 4. Dit wordt door een medewerker van het 
bureau CCB in eerste instantie ook geadviseerd. Het SGBO besluit echter op advies van de algemeen commandant 
op te schalen tot GRIP3, op basis van de redenering dat het evenement geen landelijke reikwijdte had. In Utrecht 
heeft volgens het COT (2019, p.21) een gefaseerde opschaling van GRIP2 naar GRIP3 geleid tot een tragere 
respons; een directe opschaling tot GRIP3 had volgens het evaluatierapport een betere stroomlijning van 
communicatielijnen tot stand kunnen brengen. 
 
In deze casus zien we ook vertraging in de opschaling naar GRIP1 door haperende verbindingen, waarna het later 
onduidelijk is voor het CoPI, dat bijeenkomt op de Belcampostraat, of de locatie van de aanslag zelf veilig is. 
Hierdoor komt het voltallige CoPI pas ter plaatse als de slachtoffers naar het ziekenhuis zijn vervoerd. Soortgelijke 
problemen met opschaling van het CoPI zagen we ook terug in Apeldoorn, waar de Inspectie OOV vaststelt dat 
niet bij alle betrokkenen was bekend was dat er was besloten om een ‘slapend’ CoPI aanwezig te laten zijn. Direct 
na de aanslag is een tweede CoPI ingericht, wat niet bij iedereen bekend was en snel weer werd opgeheven. Het 
onnodig bijeen laten komen van het CoPI kostte mankracht en verwarring over het al dan niet bestaan en de 
functie van het tweede CoPI. Dit droeg niet bij aan een effectieve hulpverlening. 
 
De coördinatie tussen de verschillende teams loopt in de cases wisselend. In Alpen aan de Rijn wordt de 
coördinatie als gestructureerd en volgens plan geëvalueerd (IOOV, 2011a). In goed overleg worden besluiten 
genomen over bijvoorbeeld de keuze van de opvanglocatie en het ontruimen van ‘De Ridderhof’ (IOOV, 2011a, 
p. 120). In Utrecht loopt de coördinatie moeizamer en kenden het CoPI, ROT en GBT verschillende beelden van 
de veiligheidssituatie, waardoor een gedeeld beeld uitbleef (COT, 2019, p.5; Nationale Politie, 2019, p.2). Doordat 
goed gecoördineerde informatielijnen ontbraken (COT, 2019, p.23) ontstonden afstemmingsproblemen rondom 
de effecten van de lockdown en de interpretatie van het dreigingsniveau 5. Wel werden afstemmingsproblemen 
versterkt door de slechte toegankelijkheid van informatiesystemen en technologische problemen. In Alphen aan 
den Rijn hadden niet alle organisaties toegang tot het Landelijk Crisis Management Systeem, waardoor een 
integraal informatiebeeld niet beschikbaar was, en lange tijd onduidelijkheid bestond over hoeveel daders 
betrokken waren bij het schietincident. In de Apeldoorn en Utrecht ontstonden problemen met de overbelasting 
van het C2000-netwerk. De effectiviteit van de coördinatie is dus wisselend, waarbij vooral problemen ontstaan 
bij het gebrek aan contact tussen teams. 
 
In de drie cases worden procedures en draaiboeken in grote lijnen gevolgd, maar zien we ook in alle cases 
meerdere afwijkingen die ten goede komen aan de effectiviteit van het hulpverleningsproces. Zo wordt er in 
Alphen aan den Rijn er bewust voor gekozen een extra politiefunctionaris toe te voegen aan het CoPI. Volgens 
het evaluatierapport heeft deze beslissing een meerwaarde gehad voor de besluitvorming, informatievoorziening 
en coördinatie van de crisis. In Utrecht werd besloten om de procedures tot het inrichten en evacueren van de 
hot-zone niet opgevolgd, om tijdige hulpverlening aan de slachtoffers mogelijk te maken (Wolbers, 2020).  
 
Op andere vlakken leidde dit wel tot problemen, met name op het gebied van slachtofferregistratie. In Alphen 
aan den Rijn bleken gemaakte afspraken over de verantwoordelijkheid voor de registratie van gegevens van 
overledenen en gewonden niet te zijn gevolgd, omdat deze afspraken niet binnen de gehele organisatie bekend 
waren. In de casus-Apeldoorn vindt een soortgelijke afwijking plaats – hier werd geen gebruik gemaakt van de 
nationale gewondenkaart die binnen de GHOR als landelijke norm geldt. Dit stond echter een zorgvuldige en 
tijdige identificatie van slachtoffers in de weg.  
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Communicatie met de maatschappij: zingeving en (crisis)communicatie 
De communicatie over de crises en de crisisbeheersing verliep alle cases niet optimaal. Hier traden een paar 
problemen op: het ontbreken van een concreet contactpunt, verwarring over het dreigingsniveau en daarbij 
passende maatregelen en de tijdigheid van de communicatie. In Utrecht was het niet duidelijk welke actor binnen 
de crisisorganisatie als aanpreekpunt diende voor vragen. Meerdere autoriteiten, zoals de burgemeester, de 
minister-president en minister van justitie en veiligheid vanuit hun eigen rol gecommuniceerd (COT, 2019, p. 30). 
De politie en gemeente gaven ieder afzonderlijk informatie uit. Adviezen verschilden hierdoor per contactpersoon 
(COT, 2019, p. 28). Afstemming tussen organisaties op verschillende niveaus over de communicatie naar het 
publiek vond niet plaats, en regie ontbrak. Hierdoor kwamen berichten over aantallen doden en gewonden en 
informatie over maatregelen niet overeen. Daarnaast is door het afkondigen van dreigingsniveau 5 en nieuwe 
situatie ontstaan in Utrecht. Hier bleek het handelingsperspectief onduidelijk. Daarnaast werden het 
dreigingsniveau vanuit de NCTV en de adviezen van het GBT werden niet synchroon openbaar gemaakt. Dit leidde 
tot verwarring tijdens de afschaling van het optreden. Omdat organisaties, waaronder vervoerders, protocollen 
hebben ontwikkeld die samenhangen met het dreigingsbeeld vanuit de NCTV, hebben zij eerste gewacht tot het 
sein van de NCTV voordat zij hun operaties weer opstartten. Het signaal van de NCTV kwam echter later dan de 
adviezen van het GBT (COT, 2019, p.29).   
 
In de casus-Apeldoorn werd het publiek niet tijdig van voldoende informatie voorzien. Autoriteiten maakten de 
afweging alleen volledig gevalideerde informatie te geven tijdens een persconferentie een paar uur na het 
incident. In de uren voor deze persconferentie deelden media echter al beelden en informatie over de 
slachtoffers, die niet door de crisisorganisatie werden bevestigd. In Alphen aan de Rijn wordt de communicatie 
geëvalueerd als snel, empathisch en openhartig (IOOV, 2011a). De driehoek communiceert in persconferenties 
en op sociale media waarbij op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met het invullen van de 
informatiebehoefte en het opsporingsbelang (IOOV, 2011a, p.17). 
 
Besluiten 
In alle cases wordt de interventie die gebruikt is om de dreiging te bestrijden en de openbare orde te herstellen 
positief beoordeeld. Daarbij wordt wel een onderscheid gemaakt tussen het handelen van de operationele 
diensten, het handelen op bestuurlijk niveau, en de afstemming tussen de verschillende niveaus. Er wordt in alle 
cases volgens de evaluatierapporten effectief en doelbewust ingegrepen. In Alphen aan den Rijn worden de acties 
ondernomen door hulpdiensten om een veilige omgeving te creëren, hulp te verlenen aan slachtoffers en de 
incidentlocatie af te zetten. Datzelfde is te zien in Utrecht; ook hier wordt een veilige werkomgeving gecreëerd 
en wordt op basis van getuigenverslagen een effectief beeld gevormd van het incident. Het optreden van de 
politie, die tijdig informatie over de status van de opsporing van de verdachte, wordt positief beoordeeld. In 
Apeldoorn is de eerste hulp ter plaatse ook effectief; traumahelikopters en ambulances zijn snel ter plaatse. De 
Koninklijke familie wordt in veiligheid gebracht. De omgeving van de incidentlocatie wordt veiliggesteld met 
behulp van bomchecks.  
 
Op strategisch niveau kwam een goed gecoördineerde besluitvorming moeilijker tot stand. In Utrecht ontbrak het 
aan communicatie tussen leiders van een reeks teams binnen de politie (SGBO & TDA) en in de multidisciplinaire 
GRIP-structuur (Wolbers, 2020). Hierdoor kon men geen goed beeld krijgen van wat zich buiten afspeelde. Als 
gevolg daarvan konden bestuurlijke vraagstukken rondom de lockdown niet goed worden afgestemd en 
afgewogen (COT, 2019, p.23). In de casus-Alphen aan den Rijn werd het Openbaar Ministerie, ondanks het belang 
van een effectieve opsporing, niet betrokken bij de crisisbeheersingsorganisatie. In de Utrecht worden daarnaast 
maatschappelijke partners, zoals het openbaarvervoerbedrijf, niet voldoende betrokken bij de afstemming van 
veiligheidsmaatregelen (Crisislab, 2019, p.12; COT, 2019, p. 27). Hierdoor was het voor hen onduidelijk of de 
dienstregeling door mocht gaan (COT, 2019, p.25). Deze tekortkomingen betekenen echter niet dat afstemming 
per definitie onvoldoende plaatsvond; in Utrecht werd bijvoorbeeld de samenwerking tussen lokaal en nationaal 
niveau als positief ervaren. De aanwezigheid van de NCTV bij het GBT heeft hieraan bijgedragen (COT, 2019, p.5). 
Liaisons vanuit de NCTV zijn betrokken geweest bij de GBT en ROT en in de lokale driehoek. Dit heeft meerwaarde 
gehad voor de afstemming van adviezen in relatie tot het dreigingsniveau.  
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In Alpen aan den Rijn ontstaan besluitvormingsproblemen door de beperkte informatie-uitwisseling. Na het 
vinden van de brief met vervolgdreigingen is het voor de operationele teams onduidelijk of de Ridderhof veilig is. 
Ondanks dat in de multidisciplinaire keten wordt besloten tot het vrijgeven van de Ridderhof, gebeurt dit op 
operationeel niveau niet voordat opnieuw bomchecks zijn uitgevoerd. In alle cases zien we terugkomen dat door 
problemen in sensemaking en informatie-uitwisseling de effectieve aansluiting van het operationeel en het 
strategisch niveau wordt belemmerd. 
 
Beleid 
In de evaluatierapporten over de drie cases wordt de veerkracht en voorbereiding op crises en het lerend 
vermogen van de crisisorganisaties positief beoordeeld.  
 
Lerend vermogen 
Door de jaren heen zien we een intensivering van de voorbereidingen op terroristische incidenten, met name 
geleid door de reeks islamitische terreuraanslagen in Europa. Voor die periode zijn in Apeldoorn de betrokkenen 
getraind in de omgang met elf mogelijke scenario’s, waaronder een terroristisch incident. In de voorbereiding 
heeft men benodigde aandacht besteed aan het vinden van een balans tussen veiligheid en een feestelijk en open 
karakter. In Alphen aan de Rijn speelt bewustwording en dilemma’s. Deze ervaringen cumuleren in de bredere 
preparatie op terrorismegevolgbestrijding in de periode voor de aanslag in Utrecht. Er hebben vooral 
investeringen plaatsgevonden in materieel, instructies en werkwijzen. De politie en GHOR hebben zich op landelijk 
en regionaal niveau voorbereid op grootschalig ingrijpen. Burgemeesters hebben zich via regionale initiatieven 
voorbereid op het scenario terrorisme. De NCTV was bij een reeks van deze initiatieven betrokken. Naast de 
ontwikkeling/aanschaf van materialen hebben verschillende actoren aanbevelingen opgesteld op basis van crises 
in andere landen, zoals de aanslagen in Brussel en de nasleep van de aanslag in Manchester (COT, 2019, p.10). 
Toch zien we dat een aantal procedures rondom de zonering in de praktijk ongewenste effecten kunnen hebben 
voor hulp aan slachtoffers (Wolbers, 2020). Er blijft dus noodzaak om zowel procedures als operationele 
besluitvorming waarin van procedures kan worden afgeweken te trainen. Over de casus van Alphen aan den Rijn 
is een uitgebreid boek geschreven waarin bestuurlijke dilemma’s uiteengezet worden (van Duin et al., 2012) 
 
Veerkracht & verantwoording 
In alle cases worden ook aanbevelingen gedaan ter verbetering van de veerkracht van de crisisorganisaties. In 
Utrecht heeft de gemeente verschillende evaluatieonderzoeken uitgezet om te leren van het incident. Zo heeft 
zij het COT-opdracht gegeven de multidisciplinaire samenwerking te evalueren, en heeft zij Crisislab gevraagd de 
gemeentelijke zorg tijdens het incident te onderzoeken. De uitkomsten van het onderzoek zijn door een 
gemeentelijke Stuurgroep Nafase verwerkt. Uit de evaluatiestudie van het COT (2019, p. 5) komt naar voren dat 
maatschappelijke organisaties en burgers niet voorbereid waren op een terroristisch scenario. Crisislab en het 
COT stellen dat meer geïnvesteerd zou kunnen worden in zelfredzaamheid en veerkracht van de samenleving. Op 
landelijk niveau heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid de NCTV-opdracht gegeven de opschaling van de 
Nationale Crisisstructuur te evalueren. De Nationale Politie heeft het eigen optreden geëvalueerd. Conclusies van 
beide studies zijn gepresenteerd aan de Tweede Kamer. De Gemeente Utrecht zet in de publicatie ‘Lessen uit 
evaluaties schietincident 18 maart 2019’ de belangrijkste aanknopingspunten voor verbetering uiteen. De 
gemeente legt daarnaast verantwoording af over vervolgstappen die op basis van de evaluatiestudies worden 
genomen. De hierboven genoemde publicatie van Duin et al. (2012) heeft in bredere zin bijgedragen aan de 
verspreiding van de leerresultaten en aan het versterken van de bestuurlijk weerbaarheid. 
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Tabel 5.  
Overzicht effectiviteit van crisismanagement bij terrorisme en extreem geweld 

 

 
Aa

ns
la

g 
Ap

el
do

or
n 

Ko
ni

ng
in

ne
da

g 
20

09
 

 
Sc

hi
et

in
ci

de
nt

 A
lp

he
n 

ad
 R

ijn
 

20
11

 

 
Tr

am
aa

ns
la

g 
U

tr
ec

ht
 

(2
01

9)
 

 

De crisis in beeld krijgen 

1. Herkenning 
Monitoring, tijdige melding, methode voor herkenning 

Betwistbaar Kwetsbaar Kwetsbaar 

2. Sensemaking 
Model, expertise, overlegstructuur 

Betwistbaar Kwetsbaar Kwetsbaar 

Organiseren van de response 
3. Besluitvorming 

Helder mandaat, opschaling, zicht op problemen   
Betwistbaar Betwistbaar Betwistbaar 

4. Coördinatie 
Overzicht operatie, algemeen/functioneel, aandacht 

Betwistbaar Solide Betwistbaar 

5. (Ont)koppelen 
Systeemkennis, contacten, zicht op impact van risico’s 

Betwistbaar Betwistbaar Betwistbaar 

Communicatie met maatschappij 
6. Meaning-making 

Helder verhaal, onderbouwde scenario’s, handelingsperspectief 
Kwetsbaar Solide Betwistbaar 

7. Communicatie 
Informatiepositie, mediabeleid, sociale media 

Kwetsbaar Solide Betwistbaar 

Beleid 
8. Verantwoording 

Zicht op verantwoordingsprocessen, registratie, doelgroep 
Betwistbaar Betwistbaar Solide 

9. Lerend vermogen 
Zicht op voortgang, reflectiemoment, grens overstijgend 

Betwistbaar Betwistbaar Solide 

10. Veerkracht voor toekomstige crises 
Nieuwe normaal, analyse kwetsbaarheden, herbezinning 

Betwistbaar Betwistbaar Betwistbaar 
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6.2.2 Natuurbranden 

Brand Strabrechtse Heide (2010) 
Op 2 juli 2010 woedt een grote brand in het natuurgebied de Strabrechtse Heide in de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, 
waarbij een gebied ter grootte van 220 hectare wordt getroffen. De brand breidt zich snel uit en dreigt de snelweg A67 over 
te slaan en bedreigt een camping en een aantal woningen. Om de brand onder controle te krijgen worden 1700 
brandweerlieden, 700 militairen en een blushelikopter ingezet. Uiteindelijk krijgt de brandweer de brand op 3 juli onder 
controle. Uit het onderzoek van de Inspectie OOV is gebleken dat in de brandbestrijding overwegend effectief is gepresteerd, 
met name in de samenwerking tussen de brandweer, Defensie, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Er worden een aantal 
problemen geconstateerd die de effectiviteit van de operatie beperken met het watertransport, bijstand, locatiebepaling en 
persoonlijke bescherming. In de multidisciplinaire coördinatie loopt de opkomst van het CoPI twee uur vertraging op, 
waardoor niet iedereen beschikt over hetzelfde beeld. Op bestuurlijk vlak loopt overleg tussen meerdere gemeentes 
problematisch waardoor misverstanden ontstaan in de interregionale communicatie. De effectiviteit van deze casus wordt 
in deze studie gecategoriseerd als ‘kwetsbaar.’ 
 
Brand Park Hoge Veluwe (2014) 
Op Eerste en Tweede Paasdag van 2014 vond een grote natuurbranden plaats in Nationaal Park de Hoge Veluwe waarbij 
uiteindelijk zo’n 350 hectare natuurgebied aangetast werd door het vuur. De moerassige ondergrond en de harde wind 
maakten het getroffen gebied moeilijk toegankelijk voor blusvoertuigen. Als gevolg van de brand zijn het Park de Hoge 
Veluwe en het Kröller-Müller Museum volledig ontruimd. In de evaluatie van de veiligheidsregio Gelderland-Midden komt 
naar voren dat de evacuatie van het park en museum adequaat verloopt. Daarnaast zijn er wel tekortkomingen in de 
bestuurlijke afstemming en wordt afgeweken van de opschalingsstructuur door in de regio Noord-Oost Gelderland in plaats 
van Gelderland-Midden op te schalen. Hierdoor worden staf- en verbindingsstructuren niet meteen gealarmeerd en men 
ondervindt hinder in de tactische en coördinatie van het incident. Op het operationele niveau in het veld wordt er dus 
slagvaardig gewerkt, maar op tactisch en bestuurlijk niveau zijn afstemmingsproblemen. De effectiviteit van deze casus wordt 
in deze studie gecategoriseerd als ‘betwistbaar.’  

 
Processen 
De kernprocessen die zich primaire richten op de natuurbrandbestrijding worden in beide cases als overwegend 
effectief geëvalueerd. De snelle opschaling om de brand te kunnen controleren draagt in beide cases bij aan het 
vergroten van de effectiviteit van de operatie. Echter, de bronbestrijding loopt bij de brand in het Park Hoge 
Veluwe effectiever dan op de Strabrechtse Heide. Bij de bestrijding van de brand op de Strabrechtse Heide zijn er 
een aantal factoren geconstateerd die de effectiviteit van de operatie verminderen. Zo is er in de beginfase een 
vertraging is bij het overschakelen van waterwinning uit brandputten naar groot watertransport. Hierdoor kan in 
de eerste uren niet permanent worden geblust, omdat de tankautospuiten terug moeten keren naar de 
waterwinplaats voor nieuw water, waardoor de brand op die momenten uitbreidt. Het grootwatertransport is 
pas om 22.15u ’s avonds operationeel terwijl de eerste melding van de brand om 14:08u was (IOOV, 2011c, p. 
18). De inzet van de blushelikopter loopt door misverstanden bij de brandweer over de inzettactiek vertraging op, 
waarna het nog bijna een uur duurt voordat het CoPI een waterinnamepunt aanwijst en het scheepvaartverkeer 
laat stilleggen (IOOV, 2011c, p.56). Dit maakt dit de brandbestrijding die dag niet slagvaardig. Dezelfde problemen 
met de blushelikopter spelen ook bij de brand in het Park Hoge Veluwe. Doordat de blushelikopter niet 
geconsigneerd was en daarnaast technische problemen had, heeft de eerste drop rond de 6 uur op zich wachten 
(VGGM, 2014, p.26). De inzet van een blushelikopter is voor bosbrand bestrijding doorslaggevend, gezien na een 
eerste effectieve drop het vuur op de Veluwe direct doodliep op de stoplijn. Vertragingen in inzet van de 
blushelikopter in beide cases hebben dus een groot effect op de effectiviteit van de natuurbrandbestrijding.  
 
De crisis in beeld: herkenning en sensemaking 
Een tweede belangrijke factor die de effectiviteit van de primaire processen beperkt is het verkrijgen van een 
volledig beeld van de omvang van het incident. In beide operaties is zien we dat het primaat van de operatie bij 
de brandweer ligt. Bij de incidentbestrijding op de Strabrechtse Heide verminderen problemen met beeldvorming 
de operatie. Zo was niet altijd duidelijk waar eenheden waren ingezet en waar deze zich precies bevonden. 
Daarnaast werd er gewerkt met verouderd kaart materiaal. Gedurende de middag zijn pelotons ‘met eigen 
brandjes bezig’ en ontstaan er ‘blinde vlekken’ in de brandbestrijding (IOOV, 2011c, p.19). Deze vertragingen 
zorgen ervoor dat de bronbestrijding minder effectief loopt omdat de beeldvorming niet volledig is en 
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misverstanden ontstaan in het verkrijgen van bijstand en lokalisering van eenheden. Daarnaast wordt er tijdens 
de bestrijding door de hitte niet gewerkt met adembescherming, waarmee het gevaar van koolmonoxide wordt 
onderschat, terwijl signalen van ernstige hoofdpijn bij brandweerpersoneel aanwezig zijn (IOOV, 2011c, p.19).  
 
Het organiseren van de response: besluitvorming, coördinatie en (ont)koppeling 
In beide incidenten zijn er in multidisciplinaire opschaling en samenwerking factoren die de effectiviteit 
verminderen. Een beperkte beeldvorming speelt bij beide operaties een rol, waar bij de Hoge Veluwe dit 
voornamelijk op tactisch niveau (ROT) geen volledig beeld is, is het bij de Strabrechtse Heide door de late opkomst 
van het CoPI een probleem vanaf het operationele niveau. Dit werkt door in de beeldvorming op bovenliggende 
commandovoeringslagen. Hieronder liggen problemen met de opschaling aan ten grondslag. Tijdens de brand op 
de Strabrechtse Heide overschrijden leden van het CoPI de normtijd met meer dan een uur. Hierdoor is een 
belangrijke schakel in de commandovoering en informatiedeling in het gouden uur van de operatie niet 
functioneel, waardoor de inspectie signaleert dat ‘de regie op de informatievoorziening tijdens dit incident vrijwel 
volledig ontbreekt’ (IOOV, 2011b, p.25). Een soortgelijke situatie zien we ontstaan in de brand op de Hoge Veluwe 
waar de inzet in het veld en de multidisciplinaire coördinatie in zekere mate onafhankelijk van elkaar verlopen, 
wat de effectiviteit verminderd. Op de Hoge Veluwe was het CoPI minder in staat om effectief sturing te geven 
aan de veldinzet en had het geen goed beeld van de gevaren waaraan de eenheden werden blootgesteld. 
Daarnaast wordt in eerste instantie opgeschaald in de veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland omdat daar de 
eerste melding binnenkwam, terwijl de brand zich op het grondgebied bevindt van Gelderland-Midden (VGGM, 
2014, p.7). Doordat de opschaling niet vanuit meldkamer Gelderland-Midden werd georganiseerd, werd daar het 
multidisciplinaire coördinatieplan natuurbrand niet opgestart. Hierdoor werden de stafstructuur en de 
verbindingsstructuur niet mee gealarmeerd. Bij de doorschaling naar GRIP2 moet de gehele operationele 
hoofdstructuur naar regio Gelderland-Midden worden omgezet op het meest hectische moment van de brand. 
De rest van de middag heeft de coördinatiestructuur hinder ondervonden van de overdracht in operationele 
leiding (VGGM, 2014, p.25). Bij de brand op de Strabrechtse Heide is de Inspectie OOV uiteindelijk positief over 
de samenwerking tussen brandweer, Defensie, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Een interessant punt over de 
effectiviteit van crisismanagement processen is de spanning tussen planvorming en de daadwerkelijke 
incidentbestrijding. De inspectie benoemt dat ‘door improvisaties voorkomt men veelal dat er daadwerkelijk 
problemen ontstaan’ (IOOV, 2011b, p.5). Bij de brand in de Hoge Veluwe zijn ook aanpassingen te zien doordat 
de twee betrokken veiligheidsregio’s hun eigen werkwijzen hanteren ten aanzien van natuurbrandbestrijding.  
 
Communicatie met de maatschappij: meaning-making en (crisis)communicatie 
Op het tactische en strategisch niveau zien we grote verschillen in effectiviteit tussen beide operaties. De 
aansturing bij de brand op de Hoge Veluwe hoopt grotendeels effectief, terwijl bij de Strabrechtse Heide zowel 
de crisiscommunicatie als de afstemming tussen de betrokken gemeentes problematisch is. Op het gebied van 
crisiscommunicatie is er op de Strabrechtse Heide onduidelijkheid over de rolverdeling tussen de gemeentelijke 
teams en het regionaal actiecentrum voorlichting (IOOV, 2011b, p.100). Meerdere gemeentes zetten een 
actiecentrum op voor de voorlichting, maar de afstemming verloopt niet voldoende, waardoor er misverstanden 
ontstaan over een regionale communicatieboodschap. Het ingewikkelde aan de brand op de Strabrechtse Heide 
is dat deze plaats vindt in meerdere gemeentes, dat wil zeggen gemeente Heeze-Leende en Someren als 
brongemeenten en Geldrop-Mierlo als effectgemeente. De gemeente Someren is echter niet betrokken in de 
opschaling en met deze gemeente vindt op 2 juli geen bestuurlijke afstemming plaats. Hierdoor ontstaan er 
problemen in de bestuurlijke afstemming. Deels ontstaat dit probleem al bij de late opkomst van het CoPI, 
waardoor er geen regie is op de informatievoorziening in het eerste uur. Hierdoor hebben uiteindelijk ook teams 
op tactisch en strategisch niveau geen goed beeld van de brandontwikkeling. ‘Illustratief is in dit verband dat de 
loco-burgemeester van Geldrop-Mierlo van mening is dat zijn gemeente bij dit incident door het oog van de naald 
is gekropen terwijl de voorzitter van het RBT juist aangeeft dat men de brand steeds onder controle had’ (IOOV 
2011b, p.19). In totaliteit zien we dat factoren die de effectiviteit verminderen in het primaire proces neerkomen 
op vertraging in waterwinning & inzet van de blushelikopter, onvolledige beeldvorming, incorrecte opschaling en 
gebrek aan multidisciplinaire-coördinatie. Factoren die effectiviteit vergroten zijn volgens evaluaties de snelle 
opschaling, samenwerking met externe partijen en het improvisatievermogen. 
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Besluiten 
De belangrijkste besluiten die worden genomen in de natuurbrandbestrijdingsoperaties liggen in de evacuatie 
van recreanten in de natuurgebieden en afsluiting van belangrijke verbindingswegen. Bij de brand in Park Hoge 
Veluwe zijn er vanwege het mooie weer in het paasweekend veel toeristen en recreanten in het gebied te 
verwachten. In de loop van de ochtend wordt daarom door het CoPI besloten het gehele park voor het publiek te 
sluiten. Hierbij coördineert de BHV-organisatie van het park de ontruiming die voorspoedig verloopt (VGGM, 
2014). Dit zorgt ervoor dat het publiek niet in onveilige situaties terecht komt. De samenwerking tussen de 
hulpdiensten en het park verloopt hierbij effectief. Naast het park besluit ook het Kröller-Müller om het museum 
te ontruimen in de ochtend. Later in de middag besluit het CoPI om ook de kunst in het museum veilig te stellen, 
maar het crisisteam van het museum is dan al overgegaan tot ontruiming en het in werking stellen van het 
kunstnoodplan (VGGM, 2014, p.21). Hier zien we dus dat verschillende partijen proactief actie ondernemen, 
voordat de hulpdiensten de besluitvorming hebben afgerond. Bij de brand op de Strabrechtse Heide wordt 
besloten om een deel van de A67 dat onder de rook ligt af te sluiten. Hier vindt volgens het inspectierapport een 
goede samenwerking plaats tussen Rijkswaterstaat en brandweerlieden ter plekke (IOOV, 2011b, p.18). Echter, 
automobilisten houden zich niet aan de afgesloten rijstroken en het duurt lang voordat de politie een fysieke 
wegafzetting kan organiseren. De daadwerkelijke afsluiting loopt door communicatieproblemen tussen politie en 
Rijkswaterstaat minder effectief. Naast de afsluiting van de A57 ontruimen de brandweer en de politie ontruimen 
uit voorzorg zeven woningen onder grote druk door escalatie van het vuurfront. Hierbij wordt niet de formele 
procedure gevolgd, waardoor verschillende multidisciplinaire teams een verschillend beeld van de situatie 
hebben (IOOV, 2011c, p.77). 
 
Beleid 
Beide incidenten zijn uitgebreid geëvalueerd door de Inspectie OOV en de veiligheidsregio Gelderland-Midden. 
Uit de rapporten zijn lessen getrokken voor het verbeteren van de structuren en procedures van 
natuurbrandbestrijding en multidisciplinaire samenwerking, o.a. met defensie. Er kan echter ook een 
kanttekening worden geplaatst bij het eigen rapport van de VGGM. De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers 
(VBV) uitte stevige kritiek op de positieve insteek van het rapport. “Het was complete chaos en er was sprake van 
paniek, aldus een betrokken functionaris. Er was geen contact met het CoPI, eenheden zijn op eigen initiatief het 
veld ingegaan en er was een ‘onverklaarbare wisseling in de commandovoering tussen de twee buurregio’s” (van 
Duin, 2015, p.85). We zien hier signalen dat eigen evaluatierapporten volgens directbetrokkenen een (te) 
positieve toonsetting hanteren.  
 
In de laatste jaren is er steeds meer aandacht voor natuurbrandbeheersing, waarbij het Instituut Fysieke 
Veiligheid (IFV) een hoofdrol speelt. In 2016 is door de Brandweer Nederland een Visie Natuurbrandbeheersing 
opgesteld samen met een landelijk programma rondom grootschalig en specialistisch optreden (Brandweer 
Nederland, 2016). Sindsdien is er sprake van structurele samenwerking tussen stakeholders, kunnen experts 
natuurbrandbeheersing worden opgeroepen en is de samenwerking met de blushelikopters van het Ministerie 
van Defensie geprofessionaliseerd. Op het vlak van preparatie is er vanuit het IFV een publicatie over 
natuurbrandbestrijding geschreven (IFV, 2017) en een Risico Index Natuurbranden (RIN) (Brandweer Nederland, 
2018) en een natuurbrandverspreidingsmodel (NBVM) ontwikkeld (Donkers, 2019). Hier zien we dat het risico op 
natuurbranden groeit door warme en droge zomers, waarmee ook beleidsmatig de aandacht toeneemt. 
 
Conclusie 
Bij de cases van de natuurbrandbestrijding zien we dat in het primaire proces vooral factoren als beeldvorming, 
opschaling en multidisciplinaire samenwerking de effectiviteit kunnen verminderen. Cruciale factoren die 
bijdragen aan de effectiviteit zijn de samenwerking met andere partijen, zoals Defensie voor de blushelikopter, 
Rijkswaterstaat voor de afzetting van wegen, en BHV-organisaties voor ontruiming. Op tactisch en strategisch 
niveau zijn in grote mate afhankelijk van de informatievoorziening vanuit het operationele niveau. Als dit niet 
goed op orde is zien we dat de effectiviteit van besluitvorming op tactisch en strategisch niveau verminderd. 
Daarnaast is de bestuurlijke samenwerking tussen meerdere gemeentes problematisch, zowel de 
crisiscommunicatie als. Dit vermindert de effectiviteit rondom het beperken van de maatschappelijke impact. 
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Tabel 6. 
Overzicht effectiviteit van crisismanagement bij natuurbrandbestrijding 
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De crisis in beeld krijgen 

1. Herkenning 
Monitoring, tijdige melding, methode voor herkenning 

Kwetsbaar Betwistbaar 

2. Sensemaking 
Model, expertise, overlegstructuur 

Kwetsbaar Betwistbaar 

Organiseren van de response 
3. Besluitvorming 

Helder mandaat, opschaling, zicht op problemen   
Betwistbaar Solide 

4. Coördinatie 
Overzicht operatie, algemeen/functioneel, aandacht 

Kwetsbaar Kwetsbaar 

5. (Ont)koppelen 
Systeemkennis, contacten, zicht op impact van risico’s 

Betwistbaar Betwistbaar 

Communicatie met maatschappij 
6. Meaning-making 

Helder verhaal, onderbouwde scenario’s, handelingsperspectief 
Kwetsbaar Betwistbaar 

7. Communicatie 
Informatiepositie, mediabeleid, sociale media 

Kwetsbaar Betwistbaar 

Beleid  
8. Verantwoording 

Zicht op verantwoordingsprocessen, registratie, doelgroep 
Betwistbaar Betwistbaar 

9. Lerend vermogen 
Zicht op voortgang, reflectiemoment, grens overstijgend 

Solide Solide 

10. Veerkracht voor toekomstige crises 
Nieuwe normaal, analyse kwetsbaarheden, herbezinning 

Betwistbaar Betwistbaar 
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6.2.3 Infectieziekten 
Q-koorts (2007-2011) 
In juli 2007 vond in noordoost-Brabant een van de grootste Q-koortsuitbraak ter wereld bij mensen plaats. Als 
vermoedelijke infectiebron werd toen al door GGD en RIVM/CIb naar de geitenhouderij gewezen. In 2008 en 2009 volgden, 
wederom met name in deze regio, een tweede en derde toenemende verheffing van Q-koorts. Na een toenemende reeks 
maatregelen werden medio 2011 nauwelijks meer nieuwe patiënten gemeld. Naar schatting 100.000 personen waren 
toen besmet geraakt. Volgens de officiële telling zijn minimaal 25 van hen overleden aan de ziekte, maar de werkelijke 
cijfers liggen volgens het RIVM vrijwel zeker aanzienlijk hoger. De effectiviteit van het crisismanagement wordt 
gecategoriseerd als kwetsbaar.  
 
Mexicaanse griep H1N1 (2009-2010) 
Op 24 april 2009 leek het dan echt te gebeuren: de gevreesde uitbraak van een nieuw gevaarlijk griepvirus. De WHO 
waarschuwde voor het eerst voor een ‘public health emergency’. Wereldwijd was dit het teken om naar de hoogste 
versnelling te schakelen en maatregelen te treffen om (initieel) de verspreiding van H1N1 tegen te gaan en slachtoffers 
zo goed mogelijk te helpen. Al gelijk werd onderkend dat vaccinatie een cruciale maatregel was. Een vaccin was er nog 
niet, maar zou binnen een half jaar beschikbaar kunnen komen, mits vrijwel onmiddellijk tot aanschaf daarvan zou worden 
besloten. De maatschappelijke druk tot aanschaf was daarmee meteen enorm. De effectiviteit van het crisismanagement 
wordt gecategoriseerd als betwistbaar. 

 
Processen 
Q-koorts en Mexicaanse griep zijn twee voorbeelden van infectieziekte-uitbraken, maar verschillen in reikwijdte. 
De Q-koorts 2007-2011 betrof een landelijke (Nederlandse) uitbraak, de Mexicaanse griep een wereldwijde 
uitbraak. Kijkend naar de impact in Nederland tonen beide cases overeenkomsten in late inschatting van de 
urgentie, terughoudend handelen van ministeries en actief handelen van anderen.  
 
De crisis in beeld: herkenning en sensemaking 
In beide cases is de urgentie van de uitbraak door de betrokken ministeries in eerste instantie (te) laat ingeschat. 
Er was in beide gevallen nog weinig bekend over de ziekte. De Q-koortsuitbraak werd door de ministeries 
aanvankelijk gezien als regionaal probleem (Evaluatiecommissie Q-koorts, 2010, p. 111) en er was onvoldoende 
communicatie over relevante informatie (Evaluatiecommissie Q-koorts, 2010, p. 109). Van de Mexicaanse griep 
was eerst nog geen uitbraak in Nederland en werd daardoor initieel de urgentie als laag ingeschat. Mede daardoor 
stelt een evaluatie van Berenschot dat het systeem van infectieziektesignalering in ontwikkelde landen 
betrouwbaar is, maar dat cijfers uit minder ontwikkelde landen veel minder betrouwbaar zijn, wat het systeem 
kwetsbaar maakt. Bij de Q-koorts werd al gelijk bij aanvang in 2007 door GGD en RIVM/CIb naar de geitenhouderij 
gewezen als vermoedelijke infectiebron (Evaluatiecommissie Q-koorts, 2010, p. 7). Bij de uitbraak met de 
Mexicaanse Griep schatten deskundigen de urgentie van de uitbraak in als laag, waardoor zij niet ogenblikkelijk 
een Outbreak Management Team (OMT) bijeenriepen (Helsloot & Dorssen, 2011, p.186). Echter, vanuit de GHOR-
bureaus werd de dreiging van een Mexicaanse-grieppandemie wel op de agenda gezet; maar de Inspectie 
concludeert echter dat de GHOR-bureaus onvoldoende zichtbaar waren voor partners in de zorgketen (IGZ, 2011). 
Later tijdens de escalatie van de uitbraak in het buitenland werd er op verschillende manieren betekenis gegeven 
aan de drie doelstellingen Containment, Delaying & Mitigation in het (internationale) adviseringstraject voor de 
beheersing van H1N1 in 2009 (Helsloot & Dorssen, 2011, p.66). De drie doelstellingen lijken zowel tijdens het als 
tijdens discussies met respondenten gedurende de evaluatie niet altijd scherp onderscheiden te worden.  
 
Het organiseren van de response: besluitvorming, coördinatie en (ont)koppeling 
Door weinig urgentiegevoel hebben de betrokken ministeries, zeker in eerste instantie, in beide cases te 
terughoudend gehandeld (Evaluatiecommissie Q-koorts, 2010, p. 111). Bij de Q-koortsuitbraak speelden 
daarnaast verschillende percepties van de oorzaak een rol, en oordeelden de betrokken ministeries (VWS en LNV) 
verschillend over de vraag welke onderbouwing nodig was om de infectiebron aan te wijzen, en daarmee de 
interventies te legitimeren (Evaluatiecommissie Q-koorts, 2010, p. 109). Door het terughoudend handelen van de 
betrokken ministeries was in de casus Mexicaanse griep een andere organisatie (namelijk het BTCB) actiever dan 
het OMT/BAO. Daarmee kreeg het BTCB een ‘beslissende voorsprong’. Ook bij de casus Q-koorts konden de 
ministeries moeilijk hun leidende rol waarmaken. Zij droegen geen integrale visie uit op de aanpak van de 
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uitbraak. Andere belanghebbende partijen gingen zelf op zoek naar feiten. Dit zaaide onrust onder bevolking en 
bestuurders bij een toch al bijzonder lastig maatschappelijk vraagstuk (Evaluatiecommissie Q-koorts, 2010, p. 
111). Bij de Q-koortsuitbraak was de adviesstructuur in zijn algemeenheid in orde, maar niet echt gericht op 
zoönosen (Evaluatiecommissie Q-koorts, 2010, p. 113).  
 
Bij de Mexicaanse Griep werden problemen geconstateerd met het beperkte aantal beschikbare experts in het 
OMT, maar met name dat er ook grote verschillen bestonden tussen de adviesstructuur in omringende landen, 
zowel binnen de EU als daarbuiten. Hierdoor werd geconstateerd dat uiteindelijke besluiten tussen landen zouden 
gaan divergeren. Sommige landen kozen bijvoorbeeld ogenblikkelijk voor een warmtescreening van 
binnenkomende reizigers; een aanpak die door epidemiologen in dit verband als niet zinvol werd beschouwd. Bij 
de Q-koortsuitbraak was de vermoedelijke bron al snel in 2007 geïdentificeerd. De betrokken ministeries (VWS 
en LNV) dachten echter verschillend over het ‘bewijs’ hiervoor. Zij droegen geen eenduidige, integrale visie op de 
aanpak uit (Evaluatiecommissie Q-koorts, 2010, p. 111). Bij de casus Mexicaanse griep was er wel gezamenlijkheid. 
Er waren er slechts acht sleutelfunctionarissen, bij een veelheid aan crisis(advies)teams. Deze acht personen 
bezaten alle relevante informatie, gaven het nationaal beleid vorm en communiceerden ook veelal daarover. 
Sterk punt van deze bescheiden constructie was dat, door de continue aanwezigheid van deze 
sleutelfunctionarissen, de crisisinformatievoorziening werd gegarandeerd. Zwak punt was dat de kwaliteit en 
continue beschikbaarheid van de sleutelfunctionarissen doorslaggevend was. Met betrekking tot de betrokken 
zorgpartners wordt in de GHOR-evaluatie gemeld dat deze elkaar tijdens de Mexicaanse griep hebben leren 
kennen en weten te vinden. Ondanks dat de GHOR onvoldoende zichtbaar was voor de zorgpartners, had ze een 
toegevoegde waarde in het bij elkaar brengen ervan en de onderlinge communicatie. Dit komt echter niet overal 
tot uitdrukking in schriftelijke afspraken en onderlinge contacten.  
 
Communicatie met de maatschappij: meaning-making en (crisis)communicatie 
De informatie en communicatie vanuit de overheid was in beide cases niet altijd volledig en consistent. Bij de 
crisiscommunicatie rondom de Q-koorts leidde dit ertoe dat verschillende belanghebbende partijen herhaaldelijk 
zelf op zoek gingen naar feiten. Dit zaaide onrust (Evaluatiecommissie Q-koorts, 2010, p. 111). Bij de Mexicaanse 
griep wordt aangegeven dat ook de timing van de landelijke berichtgeving te wensen overliet. In de eerste drie 
dagen vanaf 24 april was H1N1 het grootste nieuwsitem, waar de nadruk lag op de zware maatregelen die de 
Mexicaanse overheid nam. Toen eerste cijfers uit de VS een mild karakter lieten zien, verminderde de media-
aandacht aanzienlijk. Nadat duidelijk werd dat de grip zelf mild van aard was verschoof de zorg naar de 
mogelijkheid dat H1N1 zou muteren tot een gevaarlijker variant. Internationaal werd met een mengeling van 
dreigende en geruststellende woorden geworsteld met het relatieve risico op mutatie van het H1N1-virus 
(Helsloot & Dorssen 2011). In de periode daarop wisselde de media-aandacht met de ontwikkelingen van het 
virus, waarbij de aandacht verschoof van gebeurtenissen in het buitenland naar het binnenland. Hierbij valt op 
dat er gaandeweg steeds meer kritiek geuit op het uitblijven van overheidsvoorlichting. Deels wordt dit ingevuld 
door experts die een grote rol geven aan ‘onafhankelijke ‘deskundigen in de overheidscommunicatie. Dit bleek 
echter kwetsbaar, als later in het najaar in de media veel aandacht komt voor de vermeende 
belangenverstrengeling rondom vaccinaties met professor Osterhaus. In beide crises zien we dus veelal we een 
reactieve vorm van crisiscommunicatie, in plaats van een proactief en heldere zingeving aan een continue 
ontwikkelende crisis. 
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Besluiten 
De besluiten bij infectieziektebestrijding komen vooral tot uiting in maatregelen die in de maatschappij worden 
getroffen om de uitbraak te beheersen. De maatregelen bij de Q-koorts waren aanvankelijk te licht en bij de 
Mexicaanse griep waren deze (te) lang juist zwaar. De aanpak van een infectieziekte uitbraak omvat in zijn 
algemeenheid: containment, delaying, mitigation. In de twee cases zijn hierin verschillende accenten gelegd, 
waarbij evaluaties laten zien dat een eenduidige wetenschappelijke onderbouwing voor het richten op een 
bepaalde fase destijds ontbrak. Bij de Q-koortsuitbraak werd besloten de maatregelen gefaseerd in te voeren, 
startend met onder andere hygiënemaatregelen, via verplichte vaccinatie van melkgeiten, naar vroeg signalering 
van mogelijk positieve melkgeitenbedrijven. De maatregelen konden echter verdere verspreiding van humane Q-
koorts niet voorkomen. Na drie jaar was het zicht op wéér nieuwe zieken in het komende jaar onacceptabel 
(Oomen, Roest & van Steenbergen, 2010, p. 312). Er werd gekozen voor een ingrijpende aanpak: ruiming. 
 
Bij de uitbraak van Mexicaanse griep werd tot een combinatie van verschillende soorten maatregelen besloten, 
echter werd deze niet systematisch besproken. “Cruciaal voor de analyse van de advisering over de te nemen 
maatregelen is de discussie of en wanneer er in Nederland van containment naar delaying en vervolgens naar 
mitigation moest worden overgegaan. Deze discussie lijkt niet systematisch gevoerd te zijn, dat wil zeggen dat er 
wel ad-hoc over gesproken is wanneer bepaalde maatregelen zoals ‘tracking and tracing’ niet meer uitvoerbaar 
leken te zijn” (Helsloot & Dorssen, 2011, p.66). Deels is dit terug te voeren doordat er geen zicht was op eenduidig 
bewijs van de werking van maatregelen. Het feit dat de Mexicaanse griep een internationale uitbraak betrof, 
waarbij verschillende landen hun eigen opvattingen hadden (bijvoorbeeld: wel of niet warmtescreening van 
binnenkomende reizigers), droeg hier sterk aan bij. Er werd in Nederland (te) lang vastgehouden aan maatregelen 
gericht op het ‘insluiten’ (containment) van het virus (Helsloot & Dorssen, 2011). Toen bleek dat dit onmogelijk 
was, werd dit in de periode na de grootste dreiging nog steeds geadviseerd, in plaats van dat deze maatregelen 
werden ingetrokken of verlicht.  
 
Daarnaast werd duidelijk dat het Outbreak Management Team (OMT) niet goed in kon schatten wat de 
maatschappelijke gevolgen waren van maatregelen. Een voorbeeld is het overwegen van een schoolsluiting. “In 
de zomer adviseerde het Outbreak Management Team (OMT) het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO) dat er 
epidemiologische argumenten waren om scholen proactief te sluiten, maar dat dit zeer grote logistieke 
consequenties zou hebben die het OMT niet kon overzien. Het OMT adviseerde daarom vooralsnog niet tot sluiting 
over te gaan. Het BAO nam dit advies over in zijn advies aan de minister van VWS” (Helsloot & Dorssen, 2011, 
p.22). Dit wijst om problemen met de te sterke (medisch) disciplinaire focus van het OMT. Daarbij waren de 
veelheid aan crisis(advies)teams die ontstonden en probleem in combinatie met een beperkt aantal 
sleutelfunctionarissen. Acht personen waren degenen die alle relevante informatie bezaten en veelal ook 
communiceerden. Zij gaven daarmee het nationaal beleid vorm. Dit werd geëvalueerd als een te kwetsbare vorm 
van human resource management (Helsloot & Dorssen, 2011). 
 
Beleid 
Bij met name de uitbraak van Q-koorts, die moeilijk te beteugelen bleek, dreigde imagoschade voor de overheid, 
waar na een drietal jaar bleek dat drastisch ingrijpen nodig was. Bij de Mexicaanse griep ontstaat het beeld dat 
de noodzaak tot leren relatief kleiner werd gezien, omdat de uitbraak zelf in Nederland beperkt bleef. In beide 
cases werden lessen getrokken en werden werkwijzen opgesteld/aangepast en ondersteunende handboeken e.d. 
ontwikkeld. Achteraf bezien zou de Q-koortsuitbraak een impact hebben van (tientallen) jaren. De uitbraak van 
Mexicaanse griep H1N1 daarentegen liep relatief gezien mild af, maar was een wake up call voor een potentiele 
toekomstige uitbraak van een gevaarlijker variant.  
 
Verantwoording 
Als gevolg van de Q-koorts werden gedurende een aantal jaar steeds meer mensen ziek (Oomen et al., 2010, p. 
312). Verlies van gezag en daardoor maatschappelijke onrust dreigden. Uiteindelijk werd overgegaan tot een 
drastische maatregel: ruiming op besmette bedrijven, wat de crisis grotendeels oploste maar wel verlies van 
vertrouwen veroorzaakte onder veehouders. Bij de Mexicaanse griep ontstaat een genuanceerder beeld op 
verantwoording. Wel komt hier een duidelijk probleem naar voren met de beperkte medische focus van het OMT 
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en de invloed van de farmaceutische industrie. De druk vanuit de farmaceutische industrie wordt als groot 
ervaren. “Meerdere respondenten vertellen over wat zij percipiëren als bewuste pogingen van de farmaceutische 
industrie tot het tegen elkaar uitspelen van partijen door onjuiste informatieverschaffing. In hun beleving heeft de 
farmaceutische industrie zich opgesteld als strikt commerciële partij, terwijl hun eigen focus op het publieke belang 
lag” (Helsloot & Dorssen, 2011, p.189).  
 
Lerend vermogen 
Er is lering getrokken uit de Q-koortsuitbraak. Nadat deze was ingedamd zijn bijvoorbeeld een risico-
analysestructuur voor zoönose en beleidshandboeken op dit terrein opgesteld (Ministerie van VWS, 2016). Veel 
lessen zijn dus vertaald naar handboeken en hernieuwde protocollen. Naar aanleiding van de uitbraak van 
Mexicaanse griep zijn ook een reeks lessen getrokken. Naar aanleiding van de tamelijk onzichtbare rol van de 
GHOR zijn verschillende werkwijzen aangepast. Vanaf 2010 beschikten alle veiligheidsregio’s over een 
geactualiseerd regionaal draaiboek grieppandemie. De lessen die getrokken zijn rondom de rol van het OMT en 
het BAO lijken te duiden op een potentieel onderliggend probleem over de inrichting en capaciteit van het 
crisismanagementsysteem. Met een korte blik vooruit naar de huidige Covid-19 crisis zien we echter veel van 
dezelfde problemen en lessen uit de evaluatie van de Mexicaanse griep terugkeren. De lessen strekken in deze 
twee cases veel verder dan in vele andere gevallen. Er zijn tal van publicaties gevolgd, zoals bijvoorbeeld een 
diepgaande analyses van de crisisbeheersing bij dergelijke crises (Broekema et al., 2017). De publicatie betreffen 
niet alleen de crisisbeheersing an sich, maar ook onderzoek en ontwikkelingen ten aanzien van de inhoud van de 
problematiek van ziekten als Q-koorts (Oomen et al., 2010). Ook het onderzoek naar de zichtbaarheid van de 
GHOR-bureaus is een blijk van het gericht trekken van lessen uit de crisisbeheersing (IGZ, 2016). 
 
Veerkracht 
Bij de Q-koorts nam pas na de ruiming in 2010 het aantal meldingen ervan af. Er waren inmiddels waarschijnlijk 
wel jarenlang infectueuze Q-koortsbacteriën in het milieu uitgescheiden. De verwachting was dat acute infecties 
van Q-koorts zouden afnemen, en dat chronische infecties met langdurige restverschijnselen meer op de 
voorgrond zouden gaan treden (Oomen et al., 2010, p. 311). Daarmee zou Q-koorts dus ‘blijven’. De Mexicaanse 
griep H1N1 daarentegen bleek uiteindelijk zélf mild van aard te zijn. Wel was er zorg over de mogelijkheid tot 
mutatie in een gevaarlijker variant. De boodschap was hierbij dus dubbel: zowel een geruststelling voor het 
moment, als een waarschuwing voor de toekomst. Voor het crisismanagement zelf werden mogelijke problemen 
rondom de veerkracht van het systeem geconstateerd. Hierbij werd vertrouwd op een beperkte groep experts, 
waarbij de kwaliteit en continue beschikbaarheid van personen is doorslaggevend was. Er werden mogelijk 
problemen geconstateerd door een onverwachte uitval van sleutelfiguren en het risico sociaalpsychologische 
besluitvormingsbiases als groupthink en confirmation bias (Helsloot & Dorssen, 2011).  
 
Conclusie 
In de cases zijn een aantal factoren te onderscheiden die de effectiviteit van crisismanagement beïnvloeden. De 
urgentie van de Q-koorts uitbraak is door de betrokken ministeries (te) laat ingeschat waardoor het 
crisismanagement traag op gang kwam. GGD, (deels) RIVM/CIb en GHOR hebben wel signalen over de oorzaak of 
urgentie gegeven, maar deze zijn onvoldoende opgemerkt. Andere partijen handelden actiever en kwamen 
daarmee ‘op voorsprong’. De informatie en communicatie vanuit de overheid was in beide cases niet altijd 
volledig en consistent. Bij de casus Q-koorts was er geen gezamenlijke visie op de aanpak, bij de casus Mexicaanse 
griep wel. Daar gaven overigens slechts acht sleutelfunctionarissen samen het nationaal beleid vorm; dit was 
tevens een zwakte van deze constructie. De genomen maatregelen waren in zijn algemeenheid bij de casus Q-
koorts aanvankelijk te licht, en bij de casus Mexicaanse griep (te) lang juist zwaar. De aanpak van een 
infectieziekte-uitbraak omvat in zijn algemeenheid: containment, delaying, mitigation. In de twee cases zijn hierin 
verschillende accenten gelegd, waarbij de wetenschappelijke onderbouwing soms ontbrak. Bij met name bij de 
uitbraak van Q-koorts, die moeilijk te beteugelen bleek, dreigde imagoschade voor de overheid. Drastisch 
ingrepen was nodig. Beide cases werden aangegrepen om lessen uit te trekken. Er werden werkwijzen opgesteld/ 
aangepast en ondersteunende handboeken e.d. ontwikkeld.  
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Tabel 7.  
Overzicht effectiviteit van crisismanagement bij infectieziekten 
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De crisis in beeld krijgen 

1. Herkenning 
Monitoring, tijdige melding, methode voor herkenning 

Kwetsbaar Kwetsbaar 

2. Sensemaking 
Model, expertise, overlegstructuur 

Betwistbaar Betwistbaar 

Organiseren van de response 
3. Besluitvorming 

Helder mandaat, opschaling, zicht op problemen   
Betwistbaar Betwistbaar 

4. Coördinatie 
Overzicht operatie, algemeen/functioneel, aandacht 

Betwistbaar Betwistbaar 

5. (Ont)koppelen 
Systeemkennis, contacten, zicht op impact van risico’s 

Betwistbaar Kwetsbaar 

Communicatie met maatschappij 
6. Meaning-making 

Helder verhaal, onderbouwde scenario’s, handelingsperspectief. 
Kwetsbaar Kwetsbaar 

7. Communicatie 
Informatiepositie, mediabeleid, sociale media 

Betwistbaar Betwistbaar 

Beleid  
8. Verantwoording 

Zicht op verantwoordingsprocessen, registratie, doelgroep 
Betwistbaar Betwistbaar 

9. Lerend vermogen 
Zicht op voortgang, reflectiemoment, grens overstijgend 

Betwistbaar Kwetsbaar 

10. Veerkracht voor toekomstige crises 
Nieuwe normaal, analyse kwetsbaarheden, herbezinning 

Betwistbaar Kwetsbaar 
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6.2.4 Maatschappelijke onrust 
Voetbalrellen Feyenoord – Ajax (2005) 
Op 17 april 2005 hebben zich ernstige ordeverstoringen voorgedaan naar aanleiding van een wedstrijd tussen voetbalclubs 
Feyenoord en Ajax. Voorafgaand aan de wedstrijd werden wegens ongeregeldheden een aantal Ajaxsupporters al 
teruggestuurd naar Amsterdam. Na de wedstrijd braken rellen uit tussen relschoppers van beide clubs. Ajaxsupporters die 
met een supporterstrein richting Amsterdam werden begeleid, strandden op station Nieuwerkerk aan den IJssel, waar 
opnieuw vernielingen plaatsvonden. Omdat het een hoog risicowedstrijd betrof, waren bij de beveiliging verschillende 
partijen betrokken, zoals de politie, NS en particuliere beveiligers aanwezig. De effectiviteit van het crisismanagement in 
deze casus is beoordeeld als ‘betwistbaar’. 
 
Strandrellen Hoek van Holland (2009) 
Tijdens het Dance-evenement Veronica Sunset Grooves keert de harde kern van voetbalclub Feyenoord zich tegen 
aanwezige politiemedewerkers. Deze confrontatie ging gepaard met excessief geweld waar de (geringe) politiemacht niet 
op toegerekend was. De politie heeft meerdere malen geschoten om de ordeverstoorders op afstand te houden. Daarbij 
is een dodelijk slachtoffer gevallen, en zijn verschillende bezoekers zwaargewond geraakt. De effectiviteit van het 
crisismanagement in deze casus is beoordeeld als ‘kwetsbaar’. 
 
Project X Haren (2012) 
Op 21 september 2012 kwamen 3000 tot 5000 jongeren samen in het centrum van Haren om de 16e verjaardag van een 
jonge inwoonster te vieren. De directe aanleiding voor het evenement was een foutief geplaatste uitnodiging op Facebook, 
die het evenement als ‘openbaar toegankelijk’ had vermeld. Ondanks pogingen jongeren te ontmoedigen het evenement 
– dat inmiddels was afgelast – te bezoeken, stroomden groepen jongeren de stad in, waar zij plunderingen aanrichtten en 
geweld pleegden tegen politiemedewerkers. De materiele schade als gevolg van het incident liep op tot een bedrag van 
bijna een miljoen euro. De effectiviteit van het crisismanagement in deze casus is beoordeeld als ‘betwistbaar’. 
 
Vliegvuur in Scheveningen (2018/2019) 
Tijdens de viering van de jaarwisseling in Scheveningen (2018-2019) veroorzaakte het traditioneel ontstoken vreugdevuur 
een vonkenregen, die aanzienlijke materiele schade toebracht aan de boulevard. De vonkenregen ontstond als gevolg van 
een opeenstapeling van factoren – zo overschreed de toren de maximaal toegestane hoogte en waren er vaten diesel 
toegevoegd. De effectiviteit van het crisismanagement in deze casus is beoordeeld als ‘betwistbaar’. 

 
Processen 
Bij de vergelijking van de vier cases vallen een viertal verschijnselen op. In de geraadpleegde evaluatierapporten 
wordt de effectiviteit van de crisisbeheersing gerelateerd aan met het maken van expliciete afspraken over taken 
en verantwoordelijkheden, het wel of niet volgen van procedures en de daaruit volgende beslissing op te schalen.  
 
De crisis in beeld: herkenning en sensemaking 
In een aantal cases zijn signalen die wezen op een op handen zijnde crisis niet of in te beperkte mate opgepikt. 
Bij de strandrellen in 2009 is belangrijke informatie over de komst van Feyenoord-supporters van de harde kern 
niet meegenomen in het risicoprofiel van het evenement. Belangrijke informatie die wees op een hoger 
risicoprofiel werd niet naar de korpsleiding gecommuniceerd. Men kon vanuit de commandowagen niet besluiten 
tot verdergaande maatregelen, vanwege gebrekkige communicatie met agenten ter plaatse en een beperkte 
beoordeling van de informatie (COT, 2009, p. 109-110). Daarnaast gebruikten de betrokkenen bestaande 
draaiboeken voor kleinschalige festivals. Deze draaiboeken werden volgens het evaluatierapport ‘routinematig’ 
ingezet, terwijl op basis van verschillende inlichtingen meer alertheid werd verwacht. Deze routinematigheid 
heeft volgens het evaluatierapport juist geleid tot een gebrek aan scherpte bij de inschatting van veiligheidsrisico’s 
(COT, 2009, p.110). In de casus-Haren ontstond de unieke situatie dat de gemeente voor het eerst te maken kreeg 
met een ‘Project X-feest’, waarvan de uitwerking niet adequaat kon worden ingeschat. Ondanks ervaringen met 
Project X-feesten in het buitenland, waar de politie kennis uit kon putten, werd de omvang en ernst van de 
dreiging voor de openbare orde onderschat – zelfs in het vooraf ingeschatte ‘worst-case scenario.’ Hoewel in 
aanloop naar de aanvang van ‘Project X’ via sociale media verschillende signalen zichtbaar waren dat het 
evenement uit de hand zou lopen, werden deze signalen niet voldoende opgepikt (Commissie Project X Haren, 
2013, p. 19). Hier hebben we dus te maken met een unieke situatie, waar men moeite had om signalen te duiden.  
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Het organiseren van de response: besluitvorming, coördinatie en (ont)koppeling 
Bij zowel de strandrellen en als Project X is te zien dat een gebrek aan vroegtijdige signalering gepaard is gegaan 
met onjuiste vervolgstappen. Bij de strandrellen wordt besloten tot de opschaling tot ‘GRIP 1.’ Volgens het 
evaluatierapport had men ten behoeve van het kunnen nemen van vergaande justitiële en bestuurlijke 
maatregelen de burgemeester moeten adviseren over te gaan tot GRIP 3, of zelfs tot GRIP 4 (COT, 2009, p. 116). 
Bij het project X-feest in Haren is een tegengestelde reflex te zien – hoewel een opschaling naar GRIP 1 gepast 
was geweest, werd overgegaan tot een opschaling naar GRIP 3. Deze verregaande opschaling was volgens het 
evaluatierapport onnodig, omdat het ging om een bedreiging van de openbare orde, en geen ramp die een 
multidisciplinaire samenwerking benodigde (Commissie Project X Haren, 2013, p. 19).  Bij de Voetbalrellen in 2005 
is het duidelijk wat van betrokkenen (politie, private beveiliging, spoorwegpolitie) verwacht wordt en zijn 
verantwoordelijkheden helder omschreven. Handelingen die ingezet zijn de openbare orde te bewaken, zoals 
preventief fouilleren, vielen binnen de gemaakte afspraken en worden positief geëvalueerd (Auditteam 
Voetbalvandalisme, 2005, p. 33). In het evaluatierapport over de voetbalrellen wordt kritisch gereflecteerd op 
een weinig gecoördineerde samenwerking tussen partijen in de handhaving van de openbare orde. Tussen 
samenwerkende partners bestond geen gedeeld beeld over normafwijkend of strafbaar gedrag, waardoor 
ongeregeldheden in supporterstreinen vaak onbestraft bleven (Auditteam Voetbalvandalisme, 2005, p.51). 
Daartegenover wordt in de casus Scheveningen juist kritisch ingegaan op het ontbreken van afspraken. Hoewel 
een aantal regels over de bouw van de vuurstapel zijn vastgesteld in een convenant, zijn daarnaast mondelinge 
afspraken gemaakt die niet herleidbaar zijn. Dit heeft geleid tot een gebrek aan toezicht op de bouw van de 
vuurstapel, waardoor de vuurstapel niet voldeed aan gestelde veiligheidseisen (Onderzoeksraad, 2019, p.6). In de 
casus van de strandrellen wordt het volgen van bestaande procedures juist als onwenselijk gezien, en had een 
afwijking van gemaakte afspraken en processen die niet goed pasten bij de ontwikkeling van het evenement een 
beter resultaat bereikt.  
 
Communicatie met de maatschappij: meaning-making en (crisis)communicatie 
In de negatief beoordeelde cases is sprake van imagoschade ten aanzien van het openbaar bestuur en de politie. 
In de casus-Haren voelden omwonenden zich door de autoriteiten in de steek gelaten, omdat er ondanks 
meerdere signalen via sociale media geen extra maatregelen zijn genomen om de openbare orde te handhaven 
(Commissie Project X Haren, p. 21).  
 
Besluiten 
De evaluatierapporten zijn over het algemeen positief over het optreden van operationele politiemedewerkers 
ter plaatse; in de casus-Voetbalrellen wordt het optreden van de politie ter bescherming van Ajaxsupporters 
positief geëvalueerd. Ook het herstel van de openbare orde, met behulp van gepaste geweldsmaatregelen, wordt 
in deze casus als ‘beheerst,’ ‘efficiënt’ en ‘proportioneel’ beoordeeld (Auditteam Voetbalvandalisme, 2005, p.46). 
Bij de andere cases kritisch gereflecteerd op (een gebrek aan) maatregelen om de dreiging te beperken, en wordt 
ook de handhaving van deze maatregelen ter bescherming van de openbare orde ter discussie gesteld. Bij Project 
X in Haren is een gebrek aan maatregelen zichtbaar; hoewel de situatie het gebruik van een noodbevel 
rechtvaardigde, is deze niet ingezet (Commissie Project X Haren, 2013, p. 20). Bij de strandrellen in Hoek van 
Holland wordt niet overgegaan tot het afgelasten van het festival, dan wel versterking te sturen of middelen in te 
zetten. Hoewel verschillende signalen er op wezen dat het festival uit de hand zou lopen, is niet besloten tot 
aanvullende maatregelen (COT, 2009, p. 106).  
 
In verschillende cases wordt het handhaven van maatregelen bekritiseerd. Bij de brand in Scheveningen is men 
kritisch op het gebrek aan handhaving, hoewel bij de autoriteiten bekend was dat de vuurstapel niet aan 
veiligheidsvoorschriften voldeed (Onderzoeksraad, 2019, p. 104). Ook bij de Voetbalrellen in 2005 wordt het 
gebrek aan handhaving door stewards, die strafbare feiten zagen gebeuren maar niet optraden, negatief 
beoordeeld (Auditteam Voetbalvandalisme, 2005). Bij Project X in Haren blijken maatregelen niet handhaafbaar; 
zoals een ‘genuanceerd alcoholverbod’ dat het gebruik van alcohol op straat – en niet het bezit ervan – strafbaar 
stelde (Commissie Project X Haren, 2013, p. 19).  
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Beleid 
Verantwoording 
Bij positief geëvalueerde cases, zoals bij de voetbalrellen in 2005, heeft men in de voorbereiding op het 
evenement veel aandacht gehad voor veiligheidsaspecten. Bij de voetbalrellen werd de wedstrijd vooraf 
ingeschaald in Categorie C: een hoog-risicowedstrijd. Op basis van deze inschaling heeft voorafgaand aan het 
evenement intensief contact plaatsgevonden tussen betrokkenen: de politie, het voetbalstadion, het 
gemeentebestuur, de officier van justitie en de NS. Op basis van de categorisering zorgde de politie voor 
versterking (Auditteam Voetbalvandalisme, 2005, p.5). Bij negatief beoordeelde cases, zoals de strandrellen in 
Hoek van Holland, is men kritisch op de voorbereiding van het evenement (COT, 2009, p. 107). Hoewel in deze 
casus wel sprake was van communicatie tussen de gemeente en partners, heeft men in de voorbereiding weinig 
aandacht gehad voor veiligheidsaspecten. Zo hebben personele en materiele versterkingen bij de politie geen 
aandacht gekregen en waren gemeentemedewerkers zich onvoldoende bewust van dreigingsanalyses met 
betrekking tot hooliganisme. Ook verhinderde de afgelegen locatie een snelle toestroom van hulpdiensten. In de 
casus-Scheveningen verwijten omwonenden het lokale bestuur dat zij geen aanvullende veiligheidsmaatregelen 
heeft getroffen, ondanks verschillende meldingen (Onderzoeksraad, 2019, p. 86). De publicatie van het 
evaluatierapport over deze crisis heeft geleid tot het aftreden van burgemeester Krikke.   
 
Lerend vermogen 
Bij positief geëvalueerde cases is het lerend vermogen van de betrokken organisaties solide. Bij de voetbalrellen 
heeft men effectief geput uit voorgaande incidenten binnen het voetbal. Op basis van calamiteiten bij recente 
wedstrijden hebben betrokken partijen gezamenlijk protocollen opgesteld om risicovolle voetbalevenementen 
effectief te beheersen (Auditteam Voetbalvandalisme, 2005, p.5). In de negatief beoordeelde cases is juist sprake 
van een gebrek aan lerend vermogen. Bij de nieuwjaarsbranden in Scheveningen werden signalen van vliegvuur 
in de jaarwisseling 2017-2018, niet effectief gebruikt in de voorbereiding van de jaarwisseling 2018-2019. 
Ondanks signalen van omwonenden heeft de gemeente het convenant over de bouw van de vuurstapels niet 
geactualiseerd om rekening te houden met het risico op vliegvuur (Onderzoeksraad, 2019, p. 38). Bij de 
strandrellen in Hoek van Holland heeft diepgaand onderzoek plaatsgevonden (Muller et al., 2009). Uit de 
rapportage wordt echter niet duidelijk in welke mate betrokkenen daarvan hebben geleerd, of in hoeverre zij 
actief hebben deelgenomen aan een dergelijk leerproces. De betrokkenen zijn ondervraagd als respondenten; de 
onderzoekers hebben de analyses en conclusies geformuleerd. In de IFV reeks lessen uit crises en minicrises is 
een vijftal lessen getrokken uit de gebeurtenissen. In die publicatie wordt geconstateerd dat de verschenen 
evaluatierapporten weinig houvast beiden om lessen en aanbevelingen te implementeren (van Duin et al., 2012). 
 
Conclusie 
In de cases waarin de effectiviteit van de operatie beter is beoordeeld zijn vooraf duidelijke afspraken gemaakt 
over veiligheidsvereisten en verantwoordelijkheden. In cases waar de effectiviteit kwetsbaar was bleek dat 
verantwoordelijkheden niet duidelijk waren omschreven, of stonden afspraken niet zwart op wit. Interessant is 
dat het volgen van procedures, zoals bij de strandrellen, juist als onwenselijk is beoordeeld, omdat er te veel 
sprake was van routinematig handelen. Factoren die de effectiviteit verminderen zijn als er van vroegtijdige 
signalering geen sprake is, leiden signalen niet tot maatregelen en/of blijven signalen liggen. In sommige cases 
wordt niet passend opgeschaald. De opschaling is ofwel te beperkte of te uitgebreid. Wat opvalt in de evaluaties 
is dat het optreden van politiefunctionarissen ter plaatse (ook in negatief beoordeelde cases) positief wordt 
beoordeeld. Bij een negatieve beoordeling van de interventie is vaak sprake van een overreactie of een gebrek 
aan ingrijpen; zijn genomen maatregelen niet handhaafbaar of bestaat bij partners geen gedeeld beeld van hoe 
en wanneer tegen gedrag opgetreden moet worden. We zien bij de voetbalrellen in 2015 dat tijd en aandacht die 
in de voorbereiding wordt geïnvesteerd ten goede komt aan de effectiviteit van de operatie; in kwetsbaar 
beoordeelde cases was het personeel niet voldoende geïnformeerd, opgeleid, of uitgerust. Daarnaast was vooraf 
niet voldoende aandacht besteed aan de locatie van het evenement vanuit een veiligheidsperspectief. In 
kwetsbaar beoordeelde cases voelden omwonenden zich niet gehoord en voelden zij zich onveilig. Dit heeft een 
negatieve impact gehad op het vertrouwen in de politie en het openbaar bestuur.  
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Tabel 8.  
Overzicht effectiviteit van crisismanagement bij maatschappelijke onrust 
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Herkennen en betekenis geven aan aard en omvang van crisis  
1. Herkenning 

Monitoring, tijdige melding, methode voor herkenning 
Betwistbaar Kwetsbaar Kwetsbaar Kwetsbaar 

2. Sensemaking  
Model, expertise, overlegstructuur 

Betwistbaar Kwetsbaar Kwetsbaar Kwetsbaar 

Organiseren van de response  
3. Besluitvorming 

Helder mandaat, opschaling, zicht op problemen   
Solide Kwetsbaar Kwetsbaar Betwistbaar 

4. Coördinatie 
Overzicht operatie, algemeen/functioneel 

Kwetsbaar Kwetsbaar Kwetsbaar Betwistbaar 

5. (Ont)koppelen 
Systeemkennis, contacten, zicht op risico’s 

Betwistbaar Kwetsbaar Kwetsbaar Betwistbaar 

Communicatie met maatschappij  
6. Meaning-making 

Helder verhaal, scenario’s, handelingsperspectief 
Betwistbaar Kwetsbaar Kwetsbaar Kwetsbaar 

7. Communicatie 
Informatiepositie, mediabeleid, sociale media 

Betwistbaar Kwetsbaar Kwetsbaar Kwetsbaar 

Organiseren van de nasleep   
8. Verantwoording 

Zicht op verantwoording, registratie, doelgroep 
Solide Betwistbaar Betwistbaar Kwetsbaar 

9. Lerend vermogen 
Zicht op voortgang, reflectiemoment 

Solide Betwistbaar Betwistbaar Kwetsbaar 

10. Veerkracht voor toekomstige crises 
Nieuwe normaal, analyse kwetsbaarheden, herbezinning 

Solide Betwistbaar Kwetsbaar Betwistbaar 
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6.2.5 Industriële ongevallen 
Moerdijk (2011) 
Op 5 januari 2011 brak brand uit bij Chemie-Pack, een bedrijf dat chemicaliën opslaat en verwerkt. De brand greep snel 
om zich heen op het middenterrein, waar kunststofcontainers smolten en de inhoud vlamvatte. De brand ontwikkelde 
zich razendsnel tot een zeer omvangrijk incident. De brandweer had grote moeite om de plasbrand te beheersen, ook 
vanwege de noodzakelijke koeling van een container met aceton. Een grote rookpluim trok in de richting van de Hoeksche 
Waard en Dordrecht. In de veiligheidsregio’s ZHZ (effectgebied) en later MWB (brongebied) werd GRIP 4 afgekondigd. 
Hulpdiensten vanuit MWB, ZHZ en RR werden ingezet op de plek van het incident, waar ook bedrijfsbrandweren mee 
blusten. De brand werd in de nacht van 5 op 6 januari geblust. De omgeving van de brandlocatie raakte ernstig vervuild. 
De brand zorgde voor onrust bij bevolking, hulpverleners en politiek-bestuurlijk Nederland. Er waren veel vragen over de 
gevolgen voor de volksgezondheid en vervuiling van lucht, bodem, en (grond-/oppervlakte-/drinkwater, tot op tientallen 
kilometers vanaf de brandhaard. De effectiviteit van deze casus wordt in deze studie gecategoriseerd als ‘kwetsbaar’.  
 
Chemelot GRIP 4 (2015) 
Maandagmiddag 9 november 2015 brak even voor 12 uur een grote brand uit bij een loods op het Chemelot terrein. De 
brand ontstond in een opslagloods van een transportbedrijf, met daarin kunststofkorrels en chemische stoffen. Het 
branden van de kunststofkorrels veroorzaakte zware rookontwikkeling. Vanwege de enorme rookontwikkeling en het 
risico op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen werden de sirenes geactiveerd en meerdere NL-Alert-berichten 
verstuurd. Er werd opgeschaald naar GRIP 4, omdat sprake was van een effectgebied met meerdere gemeenten. In de 
evaluatie is geconcludeerd dat de bronbestrijding van het incident goed is verlopen, maar de crisisbeheersing in het 
effectgebied niet. De effectiviteit van deze casus wordt in deze studie gecategoriseerd als ‘betwistbaar’. 
 
Chemelot GRIP 3 (2019) 
Door een lek in een salpeterzuurfabriek trok op 3 augustus 2019 een wolk stikstofoxide vanuit Chemelot in zuidoostelijke 
richting naar Geleen en Beek. Vanwege mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid werden inwoners van, en bezoekers 
aan, dit gebied snel gewaarschuwd. Via de sirenes en NL-Alert werd dringend geadviseerd ramen en deuren te sluiten. 
Uiteindelijk bleek dat buiten het terrein van Chemelot geen alarmerende concentraties stikstofoxide werden gemeten. 
Daarop is het advies weer ingetrokken en het sein veilig gegeven. De relatief lange tijd tussen waarschuwen en informeren 
zorgde voor onrust en vragen. De effectiviteit van deze casus wordt in deze studie gecategoriseerd als ‘betwistbaar’. 

 
Processen 
De effectiviteit van het crisismanagement verloopt in de verschillende cases wisselend. De evaluaties van de 
brand bij Chemiepack in Moerdijk geven een beeld waar zowel bij de bronbestrijding als bij het managen van de 
maatschappelijke impact de processen niet effectief verlopen. Bij de twee opvolgende incidenten bij Chemelot 
verloopt de bronbestrijding effectief, maar zijn er problemen bij het beheersen van de maatschappelijke impact. 
 
De crisis in beeld: herkenning en sensemaking 
In alle cases zien we problemen met de sensemaking een belangrijke rol spelen in het verminderen van de 
effectiviteit van de multidisciplinaire operatie. Bij de casus Moerdijk is er een ingewikkelde plasbrand die snel 
uitgroeit tot een onbeheersbare brand. Het in beeld krijgen van zowel de betrokken chemicaliën als het inschatten 
van de risico’s wordt door de snelle escalatie bemoeilijkt. Daarnaast maakt de Officier van Dienst van de 
Brandweer een snelle inschatting dat een tank met aceton die door de plasbrand wordt aangestraald een groot 
risico vormt voor het bedrijventerrein. De Onderzoeksraad concludeert daarnaast dat het aansturen van en 
communiceren met de landelijke dienst BOT-Mi (Beleidsondersteunend Team Milieu-incidenten) onduidelijk 
(Onderzoeksraad, 2012, p. 13). Mede door onvoldoende input van het BOT-Mi konden de veiligheidsregio’s in de 
verschillende fasen geen goed beeld opstellen van (de ontwikkelingen van) het incident (IOOV, 2011d, p. 9). Bij 
de brand op Chemelot in 2015 was geen stoffenlijst van het transportbedrijf aanwezig, waardoor geen goede 
beeldvorming mogelijk was (Veiligheidsregio Zuid-Limburg, 2016). De beeldvorming bij uitstoot van de wolk 
stikstofoxide in 2019 was in eerste instantie ook beperkt. De informatieverzameling en verspreiding verliep niet 
gestructureerd, waarbij ook de meetgegevens laat binnenkwamen bij het ROT en vertraagd in LCMS werden 
gepubliceerd (Veiligheidsregio Zuid-Limburg, 2019).  
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Het organiseren van de response: besluitvorming, coördinatie en (ont)koppeling 
De opkomst van brandweereenheden en met name de bestuurlijke opschaling was bij de brand in Moerdijk 
ongestructureerd. Uit verschillende evaluaties komt naar voren dat de veiligheidsregio MWB (brongebied) laat 
opschaalde naar GRIP3, terwijl de veiligheidsregio ZHZ (effectgebied) al wel had opgeschaald naar het bestuurlijke 
niveau. Pas toen werd opgeschaald naar GRIP4 vond nauwe bestuurlijke samenwerking plaats (Beleidsnota 
Rampenbestrijding, 2012, p. 1; Onderzoeksraad, 2012, p. 133; PWC, 2012, p. 26). Bij de brand op het terrein van 
Chemelot in 2015 verloopt de alarmering en opschaling van de operationele eenheden adequaat en snel. Echter, 
de alarmering van het Beleidsteam kwam niet tot stand en de verdere opschaling leidde tot tijdsverlies 
(Veiligheidsregio Zuid-Limburg, 2016). Hier zien we dus soortgelijke belemmerende factoren voor bestuurlijke 
afstemming terugkomen als bij de brand bij Chemie-Pack. Bij het incident op Chemelot in 2019 wordt snel 
opgeschaald naar GRIP3, maar tegen de tijd dat het Beleidsteam operationeel is wordt het incident afgeschaald.   
 
In de bronbestrijding zien we verschillende factoren terugkomen die de effectiviteit positief als wel negatief 
beïnvloeden. Zo is de bronbestrijding in de casus Moerdijk niet effectief omdat veel bluswater wordt gebruikt 
voor koeling (o.a. van een container met Aceton), terwijl dit juist ook de plasbrand vergroot en in het milieu 
terechtkomt (Onderzoeksraad 2012, p. 11). Daarnaast zijn er coördinatieproblemen tussen brandweereenheden 
op verschillende hoeken van het terrein bij het aanleggen van een schuimdeken, waardoor deze inzet initieel 
mislukt. Daarnaast hebben leidinggevenden niet afdoende aandacht aan persoonlijke bescherming waardoor 
brandweer en politie zonder afdoende beschermende maatregelen (Onderzoeksraad 2012, p. 9). Bij beide 
bronbestrijdingen bij Chemelot zien we dat de brandweerinzet effectief verloopt; in 2015 door het doorkomen 
van branddoorslag, in 2019 door het snel plaatsen van waterschermen die de uitstoot van salpeterzuur neerslaan. 
Wel komt uit de evaluatie van de brand bij Chemelot in 2005 naar voren dat de bedrijfsbrandweer onvoldoende 
op de hoogte was van welke stoffen zich in de brandende loods bevonden. Een effectieve bronbestrijding maakt 
dan ook een groot verschil voor het managen van de effecten van het incident, zoals bij de snelle afschaling bij 
Chemelot 2019 (Veiligheidsregio Zuid-Limburg, 2019). 
 
Bij de incidentbestrijding komt de inrichting van multidisciplinaire coördinatie naar voren als een belangrijke 
factor in de effectiviteit van de operatie. In de casus Moerdijk was er onduidelijkheid en gebrek aan kennis over 
verantwoordelijkheid, taken, rollen en bevoegdheden van de vele betrokken partijen (Beleidsnota 
Rampenbestrijding, 2012, p. 3). Dit gold ook ten aanzien van de vele betrokken metende en voorlichtende 
instanties (Onderzoeksraad 2012, p. 4). In de casus Chemelot GRIP 4 hadden de meldkamers onderling contact 
over het incident, totdat de verantwoordelijke crisisstaven operationeel waren. Daarna ging veel tijd verloren aan 
het schakelen tussen de verschillende lagen, waarbij ook de overlegmomenten niet op elkaar aansloten. Ditzelfde 
probleem zien we terug bij casus Chemelot 2019, waarbij de vergaderklok tussen de verschillende lagen/teams 
niet werd afgestemd en LCMS onvoldoende snel operationeel was (Veiligheidsregio Zuid-Limburg, 2019). 
 
Communicatie met de maatschappij: meaning-making en (crisis)communicatie 
In alle cases had de crisisorganisatie door onvoldoende input en/of een onvoldoende adequate opschaling (te) 
weinig regie op de crisiscommunicatie. Zo waren bij de casus Moerdijk de belangrijkste oorzaken: late opschaling 
van de veiligheidsregio MWB naar GRIP 4, geen goed beeld van (de ontwikkelingen van) het incident, en omissies 
in de WvR (Onderzoeksraad, 2012, p. 127; IOOV 2011d, p. 9). Hierdoor lag het primaat van de crisiscommunicatie 
(te) lang bij de burgemeester van Moerdijk die niet voldoende toegerust bleek op deze taak. Bij de brand op 
Chemelot in 2015 lukte het niet het actiecentrum Communicatie adequaat en voldoende snel in te richten: de 
veiligheidsregio was niet zichtbaar genoeg in de media, de maatschappelijke duiding van het incident kwam laat, 
de kritische rollen in het proces werden niet goed opgepakt en de gewenste output bleef uit. Bij de uitstoot van 
de wolk stikstofoxide in 2019 zette de meldkamer brandweer op basis van eigen afweging NL-Alert in, om de 
bevolking handelingsperspectief te bieden en te informeren over de dreiging in het (mogelijke) effectgebied. Door 
beperkingen in de beeldvorming verliep echter ook de communicatie minder effectief.  
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De communicatie en afstemming tussen gemeenten, regio’s en over de grens wordt in evaluaties gebrekkig 
gevonden. De informatie die verschaft werd sloot onvoldoende aan bij de behoefte van de betrokkenen. Bij de 
casus Moerdijk startten de veiligheidsregio’s snel het waarschuwen en informeren van de bevolking op (PWC, 
2012, p. 16). Echter, de crisiscommunicatie – gebaseerd op adviezen van het BOT-mi – sloot niet voldoende aan 
bij de informatiebehoefte van de vele betrokkenen (Beleidsnota Rampenbestrijding, 2012). Er werden massaal 
berichten gedeeld op (social) media en andere deskundigen gingen de informatie duiden (PWC, 2012, p. 15). 
Hierdoor verloor men grip op het beperken van de maatschappelijke impact. Hetzelfde probleem is terug te zien 
bij de brand op Chemelot in 2015. Hier was het probleem bij de crisiscommunicatie dat deze veel te laat kwam: 
er ging veel tijd verloren in de operationele en bestuurlijke duiding van de meetresultaten, waardoor het bieden 
van een advies en handelsperspectief werd vertraagd (Veiligheidsregio Zuid-Limburg, 2016). Er was gebrek aan 
duiding, aanvullende informatie en gedetailleerdere handelingsperspectieven. Daardoor ontstond in meerdere 
gemeentes bij burgemeesters een ander beeld van het incident met uiteenlopende handelingsperspectieven. Bij 
de uitstoot van de wolk stikstofoxide in 2019 kwamen dezelfde problemen naar voren met het laat opstarten van 
de crisiscommunicatie als gevolg van de opschaling, maar tegen de tijd dat deze tactische en bestuurlijke 
(communicatie)teams ingericht waren was de wolk stikstofoxide inmiddels door de brandweer neergeslagen en 
de uitstoot verholpen (Veiligheidsregio Zuid-Limburg, 2019).  
 
Besluiten 
In de drie incidenten is er een groot onderscheid tussen de effectiviteit van de operationele en de bestuurlijke 
besluitvorming. Veelal is dit direct te relateren aan de (beperkte) informatiepositie van de teams op tactisch en 
strategische niveau. In de operatie zelf worden over het algemeen effectieve besluiten genomen die direct, of 
gaandeweg het incident de situatie onder controle brengen. Bij Moerdijk omhelst dit het dilemma tussen laten 
uitbranden van de chemicaliën en de noodzaak tot koeling van de tank met Aceton. We zien hier nog wel enige 
problemen optreden met het coördineren van het aanleggen van de schuimdeken, die pas bij de tweede poging 
effectief is. Bij de incidenten op het Chemelot terrein zien we dat adequaat optreden van de brandweer zorgt dat 
de incidenten relatief snel onder controle zijn.  
 
Problemen in deze drie crises ontstaan vooral op het bestuurlijk niveau bij het managen van de maatschappelijke 
impact. Bij het incident Moerdijk lag het primaat bij adviezen van het BOT-mi, maar was er was geen 
eenduidigheid over aansturing van dit BOT-mi en de vraag waarover zij advies moest uitbrengen (Onderzoeksraad, 
2012, p. 133). De adviezen van het BOT-mi waren vaak onvoldoende, te laat of onbruikbaar als basis voor het 
bepalen van interventies en handelingsperspectieven voor burgers (PWC, 2012, p. 20). Daarnaast veroorzaakte 
de trage opschaling afstemmingsproblemen tussen bij het regionaal beleidsteam en de bestuurlijke teams in de 
omliggende veiligheidsregio’s. De veiligheidsregio’s in het effectgebied voerden echter passende interventies uit 
om het gevaar te minimaliseren, bijvoorbeeld het stilleggen van verkeersstromen (PWC, 2012, p. 12). Ditzelfde 
fenomeen rondom de opschaling zien we terug bij Chemelot in 2015, waar de kwaliteit van de advisering van ROT 
aan RBT (over duiding gevaarlijke stoffen en bijbehorende handelsperspectieven) wordt betwist (Veiligheidsregio 
Zuid-Limburg, 2016). De tijd die het duurt voor het inrichten van de tactisch/strategische teams is bij Chemelot in 
2019 dusdanig lang (in relatie tot de dynamiek van het incident), dat het incident zelf voorbij is als deze teams in 
actie komen (Veiligheidsregio Zuid-Limburg, 2019). 
 
Beleid 
In elk van de drie cases was, in elk geval op deelgebieden, sprake van een beperkt veiligheidsbewustzijn. Het kan 
gaan om een beperkt veiligheidsbewustzijn bij de industrieën/bedrijven zelf, de overheid, of de bevolking. Zo 
handelde Chemie-Pack, voorafgaand aan het incident, in strijd met de vergunningen en had te weinig oog voor 
de veiligheid. De overheid greep echter niet adequaat in (Beleidsnota Rampenbestrijding, 2012; Onderzoeksraad, 
2012; IOOV, 2011d). In de evaluatie van het incident Chemelot in 2015 wordt opgemerkt dat het van belang is 
inwoners voorafgaand aan incidenten beter voor te lichten over risico’s en handelingsperspectieven: veel mensen 
weten niet wat ze moeten doen wanneer de sirenes gaan. Ondanks campagnes hierover, komt dit punt wederom 
naar voren in de evaluatie van Chemelot in 2019 (Veiligheidsregio Zuid-Limburg, 2019).  
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Verantwoording 
Bij alle drie de cases is sloot de crisiscommunicatie niet aan bij de informatiebehoefte van de betrokkenen. Bij de 
casus Moerdijk verloor de overheid haar grip op de communicatie en ontstond het beeld van een falende overheid 
die informatie achterhield (Onderzoeksraad, 2012, p. 130). Bij de cases in Chemelot was de veiligheidsregio niet 
zichtbaar genoeg. Daarnaast uitten diverse burgemeesters via de media hun zorgen over het gebrek aan 
communicatie tussen de veiligheidsregio’s en burgemeesters. Dit leidde tot verlies aan draagvlak en vertrouwen.  
 
Lerend vermogen 
In de evaluaties worden leerpunten genoemd naar aanleiding van deze drie incidenten. Zo werd naar aanleiding 
van ‘Moerdijk’ het toezicht op majeure risicobedrijven verbeterd, de WVR geëvalueerd, eenduidige leiding bij dit 
soort incidenten bevorderd en de crisiscommunicatie verbeterd (Beleidsnota Rampenbestrijding, 2012, p. 2-5). 
Een andere concrete leeruitkomst van de brand in Moerdijk is een verandering in de opschalingsstructuur, waarbij 
GRIP5 wordt geïntroduceerd voor bovenregionale samenwerking. Na afloop van de brand in Moerdijk is een 
uitgebreide presentatie gemaakt met verschillende evaluatierapporten, verslagen en andere documenten. 
Daarover is in een zogenaamde leerarena gesproken en zijn bovendien reconstructievideo’s gemaakt (IOOV 
2011d). Naar aanleiding van de incidenten bij Chemelot was de noodzaak duidelijk tot herbezinning op de GRIP-
structuur (afstand OT/BT van CoPI en bedrijf) en tot herstructurering en borging van de risico- en 
crisiscommunicatie. In de evaluatie van Chemelot 2015 wordt als leerpunt het verbeteren van de vaardigheden 
van crisisfunctionarissen genoemd, met name met betrekking tot communicatie, evenals het bereiken van de 
doelgroepen en het bieden van handelingsperspectieven (Veiligheidsregio Zuid-Limburg, 2016). De 
Onderzoeksraad stelt dat Overheidspartijen – in bijzonder het ministerie van IenW –goede kansen laten liggen 
om lessen uit het onderzoek te benutten voor het verbeteren van de veiligheid op en rond multi-user 
industriecomplexen met een koepelvergunning (Onderzoeksraad 2019). Hierbij worden wel lessen getrokken, 
maar ze worden onvoldoende in consequenties uitgewerkt. 
 
Veerkracht 
De brand bij Chemiepack is voor de brandweer de aanleiding tot het evalueren en leren van het incident in een 
leerarena, waarin problemen met de verwachtingen over commandovoering bij grootschalig optreden naar voren 
komen. Hier laten de brandweer(academie) en het Instituut Fysieke Veiligheid zien dat men in staat is om dieper 
te leren dan alleen de evaluatie van dit incident. Mede als gevolg van deze leerarena wordt een grootschalig 
onderzoek naar commandovoering bij grootschalig optreden ingericht die de manier van commandovoering 
binnen de brandweer aantoonbaar verbeterd. Eenzelfde poging tot het bediscussiëren van de terugkerende 
problemen rondom de opschalingssystematiek zien we terug in de rapporten van de veiligheidsregio bij de 
incidenten op Chemelot. Hier wordt getracht tot een oplossing te komen voor de terugkerende vertragingen in 
de bestuurlijke beeldvorming en crisiscommunicatie. Er is rond deze incidenten veel geëvalueerd maar de 
opvolging van de conclusies wordt op tal van punten door de Onderzoeksraad in twijfel getrokken 
(Onderzoeksraad, 2017). 
 
Conclusie  
In de drie cases zijn soortgelijke verschillen in effectiviteit op het operationele en bestuurlijke niveau te zien. De 
opschaling naar het bestuurlijke niveau was ongelijk en zorgde voor tijdverlies. In alle chemische incidenten zien 
we moeizame samenwerkingen tussen crisisteams, vooral bij het meten en voorlichten. De gezamenlijke 
beeldvorming was in alle cases beperkt. Hier zijn de bruikbaarheid van de input en meetgegevens en wijze van 
informatieverzameling belangrijke factoren. Hier raakte de overheid de regie op de crisiscommunicatie kwijt. 
Social media namen de berichtgeving, soms ongenuanceerd, over. Communicatie sloot onvoldoende aan bij de 
informatiebehoefte van de betrokkenen doordat deze te laat was of geen bruikbare handelingsperspectieven 
bood. In alle cases was sprake van een beperkt veiligheidsbewustzijn: ofwel bij de industrieën/bedrijven zelf, ofwel 
bij de overheid die enkel beperkt ingreep, ofwel bij de bevolking die niet wist wat te doen toen de sirenes gingen. 
De incidenten hebben daarmee geleid tot reputatieschade van overheid/bestuurders. Er is daarentegen wel 
aantoonbaar geleerd van de incidenten, onder andere verbetering en herstructurering van de 
crisiscommunicatie, en noodzaak tot herbezinning op de GRIP-structuur. 
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Tabel 9.  
Overzicht effectiviteit van crisismanagement bij industriële ongevallen 
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De crisis in beeld krijgen 

1. Herkenning 
Monitoring, tijdige melding, methode voor herkenning 

Kwetsbaar Kwetsbaar Kwetsbaar 

2. Sensemaking 
Model, expertise, overlegstructuur 

Kwetsbaar Betwistbaar Betwistbaar 

Organiseren van de response 
3. Besluitvorming 

Helder mandaat, opschaling, zicht op problemen   
Betwistbaar Betwistbaar Betwistbaar 

4. Coördinatie 
Overzicht operatie, algemeen/functioneel, aandacht 

Kwetsbaar Betwistbaar Betwistbaar 

5. (Ont)koppelen 
Systeemkennis, contacten, zicht op impact van risico’s 

Kwetsbaar Kwetsbaar Betwistbaar 

Communicatie met maatschappij 
6. Meaning-making 

Helder verhaal, onderbouwde scenario’s, handelingsperspectief. 
Kwetsbaar Kwetsbaar Kwetsbaar 

7. Communicatie 
Informatiepositie, mediabeleid, sociale media 

Kwetsbaar Kwetsbaar Betwistbaar 

Beleid 
8. Verantwoording 

Zicht op verantwoordingsprocessen, registratie, doelgroep 
Betwistbaar Betwistbaar Betwistbaar 

9. Lerend vermogen 
Zicht op voortgang, reflectiemoment, grens overstijgend 

Solide Betwistbaar Solide 

10. Veerkracht voor toekomstige crises 
Nieuwe normaal, analyse kwetsbaarheden, herbezinning 

Betwistbaar Betwistbaar Betwistbaar 
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6.2.6 Transport ongevallen 
Luchtvaart: Turkish Airlines Crash (2009) 
Op woensdag 25 februari 2009 stort Turkish Airlines Boeing 737-800 vlucht 1951 neer na een ‘stall’ in de final approach 
op weg baan 18R op Schiphol. Het vliegtuig stort neer in een akker vlak bij de snelweg A9. Negen personen (waaronder 
de drie piloten) komen om het leven en er vallen 86 gewonden, waaronder 25 zwaargewonden. In algemene zin wordt de 
operatie als effectief geëvalueerd (ook in de media). Toch zijn er uitdagingen rondom het lokaliseren van de crashsite, het 
exact bepalen van het aantal gewonden en de informatie-uitwisseling met commandocentra op afstand. Met deze reden 
wordt de effectiviteit van deze casus in deze studie gecategoriseerd als ‘betwistbaar’.  
 
Scheepvaart: stuw Grave (2016) 
Op 29 december 2016 is bij zware mist een binnenvaartschip met 2000 ton benzeen door de stuw op de Maas bij Grave 
gevaren. Door het hoogteverschil viel het schip drie meter en kwam 600 meter verder tot stilstand. Na het ongeval kwam 
een geringe hoeveelheid benzeen vrij, maar problematischer was dat de stuw zelf dusdanig beschadigd was dat deze niet 
meer kon worden afgesloten. De waterstand in de Maas en het Maas-Waalkanaal daalde de daaropvolgende dagen met 
drie meter wat grote schade veroorzaakte bij de scheepvaart en woonboten in de omgeving. Het crisismanagement kwam 
traag op gang. Ruim een uur na de aanvaring informeerde Rijkswaterstaat de hulpdiensten die, mede door de dichte mist, 
grote moeite hadden om de volle omvang het incident te overzien. De coördinatie en communicatie was complex doordat 
het incident op het grensvlak van twee provincies, twee veiligheidsregio’s, drie gemeentes en twee regio’s van Rijkswa-
terstaat lag. De effectiviteit van deze casus wordt in deze studie gecategoriseerd als ‘kwetsbaar’. 
 
Wegverkeer: kettingbotsing op de A58 (2014) 
Op dinsdagochtend 16 september 2014 tussen 08.00 en 09.00 uur ontstaan door dichte mist een reeks kettingbotsingen 
op de A58 waarbij meer dan 150 auto’s zijn betrokken. Het eerste en laatste ongeval liggen zo’n 8 kilometer uit elkaar. Bij 
de kettingbotsingen komen twee mensen om het leven en raken elf mensen zwaargewond. Naar aanleiding van de ge-
beurtenissen heeft de Veiligheidsregio Zeeland opgeschaald naar GRIP 4. Er worden 50 ambulances ingezet maar daar-
naast is ook aandacht nodig voor de mensen in de file. Als gevolg van de kettingbotsingen is de A58 gedurende lange tijd 
in beide richtingenafgesloten. De effectiviteit van deze casus wordt in deze studie gecategoriseerd als ‘solide’. 
 
Spoor: treinbotsing Amsterdam (2012) 
Op zaterdag 21 april 2012 botsen om 18:23 uur de stoptrein uit Rotterdam en de intercity uit Den Helder frontaal op 
elkaar ter hoogte van de Singelgrachtbrug te Amsterdam. Er vallen 190 gewonden, waarvan 24 zwaargewonden en er is 
sprake van grote materiële schade. Het bereiken van de passagiers wordt bemoeilijkt, doordat het spoor (ter hoogte van 
het ongeval) voor de hulpdiensten lastig begaanbaar is. De lichtgewonde slachtoffers worden bij locaties in de buurt be-
handeld, zwaarder gewonden naar ziekenhuizen vervoerd waarbij de volgende dag één persoon aan haar verwondingen 
bezwijkt. Er worden meerdere onderzoeken gedaan door de Onderzoeksraad en Inspectie Veiligheid en Justitie, waarbij 
de inspectie concludeert dat er bij de slachtofferregistratie veel mis is. Mede daardoor bestaat volgens de inspectie na de 
treinbotsing onvoldoende zicht op het totaal aan slachtoffers, hun status en verblijfplaats. De effectiviteit van deze casus 
wordt in deze studie gecategoriseerd als ‘betwistbaar’. 

 
Processen 
De crisis in beeld: herkenning en betekenisgeving 
In alle cases zien we problemen met herkenning en betekenisgeving een belangrijke rol spelen in het verminderen 
van de effectiviteit van de multidisciplinaire operatie. Bij de aanvaring met de stuw Grave (2016) zien we dat 
herkenning een doorslaggevende rol speelt in het (te) laat opstarten van het crisismanagement. Initieel vinden 
crisismanagers van Rijkswaterstaat het lastig om de impact van het incident in te schatten en zien het meer als 
een probleem binnen de eigen kolom. Hierdoor duurde het ongeveer 40 minuten voordat het eerste contact 
werd gezocht met de hulpdiensten en langer dan een uur voordat voor het eerst melding werd gemaakt van de 
aanwezigheid van gevaarlijke stoffen aan boord van het schip (Onderzoeksraad, 2018b). Zowel Rijkswaterstaat als 
de brandweer hebben lange tijd op het schip geopereerd waarna duidelijk werd dat er mogelijk gevaarlijke stoffen 
aan boord waren. Door gebrekkige beeldvorming van de situatie bestond er lang geen zekerheid dat de lading 
van het schip geen bedreiging vormde voor de omgeving. Desondanks benaderden de brandweer en Rijkswater-
staat het schip veelvuldig en besloot pas 3 uur na de aanvaren de bemanning en de passagiers van het schip te 
evacueren, nadat de schipper zich onwel te voelde (Onderzoeksraad, 2018b). 
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Door hevige mist en de betrokkenheid van meerdere partijen blijft de betekenisgeving problematisch. Er spelen 
twee betekenisgevingsproblemen door elkaar: risico van de lading benzeen voor de directe omgeving en de ge-
volgen van de waterdaling. Het verkrijgen van een volledige beeldvorming bleef problematisch, ondanks dat om 
22:30 uur operationele eenheden sprake van een compleet beeld. Het duurde tot 12 uur na de aanvaring voordat 
bij alle (externe) betrokken partijen een volledig beeld bestond, doordat onvoldoende informatie tussen organi-
saties is gedeeld en de situatie weinig geduid is. Hierbij liepen de scenario’s van gevaarlijke stoffen en water-
standsdaling door elkaar. Bij het ROT Brabant-Noord is vanaf 23.10 uur bekend dat GRIP 2 is afgekondigd vanwege 
de waterstandsdaling van de Maas en niet vanwege de betrokken gevaarlijke stof benzeen, maar bij Rijkswater-
staat ligt de focus vanaf het begin op de waterstandsdaling. 
 
Soortgelijke problemen met beeldvorming zijn zichtbaar na de kettingbotsing op de A58, maar hier wordt wel 
snel opvolging gegeven aan de eerste signalen. In de meldkamer komen wel veel meldingen van doden en ge-
wonden bij de Calamiteiten Coördinator. Door de mist duurt het een uur voordat de volle omvang van het incident 
duidelijk is. Op de meldkamer bleef echter verwarring bestaan over het aantal aanrijdingen en de locaties (COT, 
2015). Om ter plaatse overzicht te krijgen werd geïmproviseerd in een motorkap overleg met CoPI leden die in de 
file stonden. Daarnaast werd een verkenning en een motorkapoverleg aan twee kanten uitgevoerd (van Hoorn & 
Zuidijk, 2014). Na een verkenning bleek dat alle aanrijdingen met ernstige gevolgen zich in een rijrichting (Mid-
delburg naar Goes) hadden voorgedaan. Na een uur ontstond in het CoPI de indruk dat men de situatie in beeld 
had, alleen was men daar door de mist niet volledig zeker van (van Hoorn & Zuidijk, 2014, p.238).  
 
Bij de Turkish Airlines crash is de lokalisatie van de crash site een probleem wanneer de eerste melding vanuit de 
verkeerstoren komt. Het gevolg is dat de VOS6 procedure wordt gestart, die uitgaat van een crash op Schiphol. 
De daadwerkelijke crash vindt plaats op een akker net buiten de grond van Schiphol. De consequentie is dat alle 
eenheden naar de uitgangsstellingen worden gestuurd, terwijl het vliegtuig niet op de landingsbaan wordt aan-
getroffen. Tegelijktijdig ziet een ambulance op de A9 het vliegtuig wel liggen, maar geeft de informatie door aan 
de ‘eigen’ meldkamer van de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord in Alkmaar. De centralisten kunnen de meld-
kamer in de bronregio Kennemerland niet goed bereiken. Mede door deze verwarring duurt het een half uur 
voordat de brandweereenheden op de crash site aankomen (Onderzoeksraad, 2010, p.6; Wolbers, 2017).  
 
Bij de treinbotsing in Amsterdam is er snel een beeld van een incident met veel slachtoffers. De eerste ambulan-
cechauffeur en de Officier van Dienst Geneeskundig hebben door de grote aantallen slachtoffers moeite om een 
duidelijk beeld te krijgen. De incidentlocatie is moeilijk begaanbaar en ze worden vastgeklampt door meerdere 
slachtoffers (IV&J 2012, p.26). In het eerste multidisciplinaire motorkapoverleg is het grootste knelpunt het slacht-
offerbeeld. Daarop besluiten de OvD-G en de OvD-B samen een snelle triage ronde uit te voeren. Hieruit blijkt dat 
het onderscheid tussen T1 en T2 slachtoffers lastig te bepalen is. De gewonden worden met brandcards door de 
brandweer vanaf het treintalud naar gewondennesten gebracht. Daarnaast wordt bepaald dat de alle inzittenden 
medisch gecontroleerd moeten op een hoogenergetisch trauma (IV&J 2012, p.28). 
 
Het organiseren van de response: besluitvorming, coördinatie en (ont)koppeling 
De opschaling na de stuwaanvaring bij Grave is traag doordat er zeer beperkte urgentie ervaren wordt bij Rijks-
waterstaat. Rijkswaterstaat doet een initiële melding via het ‘geen spoed’ servicenummer van de politie (0900-
8844). De hulpdiensten worden daardoor later via verschillende wegen en op verschillende momenten gealar-
meerd over de situatie. Dit geldt ook voor de burgemeesters van de betrokken gemeenten (Berenschot, 2017). 
De opschaling verloopt daarmee niet adequaat en eenduidig. Het crisismanagement na de stuwaanvaring werd 
hevig gehinderd door de dichte tot zeer dichte mist. Het ongeval vond plaats op het grensvlak tussen twee pro-
vincies, twee veiligheidsregio’s, drie gemeentes en twee regio’s van Rijkswaterstaat. Een gezamenlijk plan van de 
betrokken veiligheidsregio’s en hun veiligheidspartners, voor de interregionale en multidisciplinaire incidentbe-
strijding op het gedeelte van de Maas waar de stuwen zich bevinden, ontbrak. Deels zitten problemen in de plan-
vorming: coördinatieplan vaarwegen Brabant-Noord en het Incident-bestrijdingsplan vaarwegen Oost-Nederland 
zijn ‘papieren tijgers’ (Berenschot, 2017, p.51). 
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De activatie van verschillende commandoposten leidde tot verwarring bij betrokkenen binnen de veiligheidsre-
gio’s en de crisisorganisatie van Rijkswaterstaat. Er was geen helder beeld van de te verwachten operationele 
opschaling en benodigde coördinatie bij regiogrensoverschrijdende waterincidenten (Onderzoeksraad, 2018b). 
Op gegeven moment waren er op locatie drie coördinatiecentra actief: het CoPI van de veiligheidsregio Brabant-
Noord bij het Gemaal van Sassen, het CoPI van Gelderland- Zuid aan de Gelderse kant van de brug en het sluishuis 
van waaruit Rijkswaterstaat opereerde. Men was niet op de hoogte van het bestaan van het CoPI van Gelderland-
Zuid. Mede door de dichte mist kwam de onderlinge communicatie niet goed op gang. Karakteristiek voor dit 
incident is dat men elkaar bij toeval bij het oversteken van de burg over de stuw tegen het lijf liep. Daarnaast 
kwam ook de coördinatie tussen de meldkamers moeizaam van de grond (Onderzoeksraad, 2018b). 
 
Bij de kettingbotsing in Zeeland op de A58 werd snel opgeschaald van GRIP1, naar GRIP2 en GRIP4. Gezien de 
incidentlocatie in de meldkamer niet duidelijk is, wordt de alarmering gekoppeld het adres van het hoofdkantoor 
van de Veiligheidsregio, wat leidt tot onduidelijkheid (COT, 2015). Op het plaats incident vonden de CoPI leden 
elkaar snel en werd een slachtofferbehandelstrategie afgesproken. Hulpdiensten werden naar de staart van de 
file gestuurd, die daarna door OvD’en ter plaatse naar specifieke ongevalslocaties werden gedirigeerd (van Hoorn 
& Zuidijk, 2014, p.238). Daarnaast werd geïmproviseerd met een ‘escalatiebus’ door langs de achterliggende file 
te rijden en contact te maken met automobilisten om te controleren of er problemen ontstonden (van Hoorn & 
Zuidijk, 2014, p.239). In de samenwerking tussen het CoPI en het ROT ontstonden problemen in de beeldvorming, 
gezien het ROT het onbevredigend vond dat er geen totaalbeeld beschikbaar was. Daarnaast werkt de strikte 
scheiding tussen bron- en effectgebied niet goed gezien de overlappende problematiek met de files (COT, 2015). 
Er werd besloten om (tegen de zin van de leider CoPI) om zelf een verkenningseenheid langs de file te sturen. Het 
CoPI heeft hierdoor ook een aantal extra verkenningen ingezet om niks over het hoofd te zien (van Hoorn & 
Zuidijk, 2014, p.239). Het COT (2015) benoemt hierin het risico van twee verschillende beelden door de geschei-
den informatieverzameling tussen het CoPI en het ROT. 
 
Bij de Turkish Airlines crash leidt de opschaling met het VOS6 protocol tot een snelle en eenduidige alarmering. 
De dispatch van 64 ambulances verloopt snel, maar wel wordt in eerste instantie vergeten de drie mobiele trau-
mateams (MMT) te alarmeren. Hierdoor is er geen specialistische medische zorg op locatie in de eerste fase van 
de hulpverlening. Daarnaast leidt name de informatie-uitwisseling rondom de slachtoffers tot verwarring in de 
organisatie van de hulpverlening. Er blijkt een onduidelijke commandovoering structuur ter plekke te zijn voor de 
registratie en het transport van slachtoffers. De hulpverleners ter plaatse blijven wel slachtoffers naar ziekenhui-
zen vervoeren, maar een eenduidig overzicht ontbreekt (IOOV, 2009b, p.97). Daarnaast hebben tactische en stra-
tegische teams moeite om gevalideerde informatie uit het veld te krijgen. Deels zit dit in het ingrijpen van twee 
trauma-artsen die gezien het risico op een hoogenergetisch trauma bij passagiers besluiten tot een 2e triage. De 
artsen constateren dat 19 slachtoffers ten onrechte zijn aangemerkt als lichtgewond, waarvan er 17 serieuze 
verwondingen hebben en 2 zwaargewonden zijn (IOOV, 2009b, p.91). Deze 19 slachtoffers worden direct naar 
het ziekenhuis gebracht en alle andere passagiers in een later stadium. De informatie over de 2e triage bereikt 
echter de andere teams op het tactisch en strategisch niveau niet, waardoor de aantallen slachtoffers sterk uit-
eenlopen (IOOV, 2009b, p.66). In algemene zin zijn deze teams vrij snel actief, maar krijgen in de eerste uren van 
het incident weinig actuele informatie binnen. Daarnaast ontvangen ziekenhuizen niet voldoende updates over 
de te verwachten slachtoffers, waardoor door het hele land bedden worden vrijgehouden op traumacentra die 
later niet nodig blijken te zijn.  
 
Bij het treinongeval in Amsterdam constateert de Inspectie Veiligheid en Justitie dat de medische hulpverlening 
bij de treinbotsing in Amsterdam op 21 april 2012 op hoofdlijnen goed is verlopen. Daarbij werd goed samenge-
werkt tussen de verschillende hulpverleningsdiensten en ketenpartners. Wel moest er geïmproviseerd worden 
omdat een gewondenspreidingsplan over de verdeling van de slachtoffers over de ziekenhuizen ontbreekt. Het 
was voor veel ziekenhuizen onduidelijk wat zij konden verwachten en of ze intern moesten opschalen, omdat er 
geen tijdige voorwaarschuwingen door de meldkamer werden uitgedaan (IV&J, 2012, p. 58). Daarnaast zijn de 
triagegegevens niet eenduidig vastgelegd en de registratiekaarten nauwelijks gebruikt. Los van de administratieve 
afhandeling is de hulpverlening wel adequaat en is men alert op het bestaan van hoogenergetisch trauma (IV&J, 
2012, p. 52). 



 
 

WODC / PLATO / ISGA / UNIVERSITEIT LEIDEN /  STATE OF THE ART CRISISBEHEERSING 2 / DECEMBER 2020 / JVL, JW 

70 

Communicatie met de maatschappij: meaning-making en (crisis)communicatie 
Bij de aanvaring met de stuw in Grave was de crisiscommunicatie in de acute fase zeer beperkt. Ruim 3 uur na de 
aanvaring werd het eerste twitterbericht geplaatst. Daarnaast sloot de voorbereide communicatie van de Veilig-
heidsregio’s Brabant-Noord en Gelderland-Zuid niet op elkaar aan. Het primaire probleem was de onduidelijkheid 
over de gevaarsetting en het vrijkomen van benzeen. Rond 23:00u tweet de (politie)voorlichter van Brabant-
Noord dat er mogelijk gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen (Berenschot 2017, p. 48). Daarnaast meldt Omroep 
Brabant om 23:23 uur dat het luchtalarm is afgegaan. Er ontstaat een sneeuwbaleffect met onjuist informatie. 
Bijvoorbeeld op de website van de gemeente Grave verschijnt om 23:49 uur het bericht om ramen en deuren te 
sluiten in verband met mogelijk vrijgekomen gevaarlijke stoffen (Berenschot 2017, p. 48). Dit leidt tot onrust in 
de maatschappij, maar er ontbreekt regie en opvolging op de crisiscommunicatie. Later blijkt er sprake te zijn van 
een beperkte emissie van benzeen. Echter, het probleem ligt vooral bij de verlaagde waterstand in de Maas en 
het Maas-Waalkanaal waarop in de volgende dagen de waterstand met 3 meter daalt. Dit leidt tot grote schade 
bij de jachthavens, scheepvaart en woonboten in de omgeving. 
 
Bij de kettingbotsing op de A58 wordt de crisiscommunicatie als effectief geëvalueerd. Men is bekend met elkaars 
rol binnen het proces en er is sprake van een heldere en duidelijke werkwijze. Social media wordt tijdig bediend 
in samenspraak met lijsten met vragen en antwoorden (FAQ’s) (COT 2015, 15). Wel is de aansluiting tussen het 
proces van informatiemanagement en crisiscommunicatie niet optimaal, waardoor publieksvragen niet meteen 
kunnen worden beantwoord, terwijl de juiste informatie wel beschikbaar is (COT, 2015). Na de Turkish Airlines 
crash in 2009 wordt voor het eerst de invloed van social media duidelijk als vrij snel foto’s circuleren van lichamen 
onder witte lakens. Ondanks deze beelden wordt er in de crisiscommunicatie nog geen mededeling gedaan over 
mogelijke dodelijke slachtoffers. De reden zit in de informatievoorziening waar incomplete passagierslijsten en 
niet gelokaliseerde passagiers leidden tot het niet sluitend krijgen van de slachtofferregistratie. Men houdt lang 
aan protocollen vast om dan nog geen mededelingen te doen, ook op persconferenties. Dit resulteert in maat-
schappelijke verontwaardiging. Bij de treinbotsing in Amsterdam ondervinden teams op tactisch en strategisch 
niveau ook in de communicatie onduidelijkheden met de slachtofferregistratie. De informatie-uitwisseling tussen 
de actiecentra verloopt moeizaam, verwantennummer wordt niet snel genoeg ingezet en het is niet mogelijk om 
snel en gedetailleerd over aantallen slachtoffers en de aard van de verwondingen te communiceren. Geconsta-
teerd wordt dat de GHOR sneller indicatieve informatie kan verstrekken, zodat voorkomen kan worden dat andere 
partijen al over slachtoffers gaan communiceren (IV&J, 2012). 
 
Besluiten 
Bij de stuw in Grave is de besluitvorming vooral incrementeel als eerst de focus verschuift van de gevaarlijke 
stoffen naar de verlaging van de waterstand. Het besluit om het schip te evacueren en de communicatie zijn laat 
en vooral reactief. Het duidt op een situatie waarin cognitieve overbelasting plaatsvindt door beperkte 
beeldvorming (mede door de mist), onduidelijke opschalingstructuren en informatieoverdracht. Bij de mist tijdens 
de kettingbotsing in Zeeland zijn dezelfde belemmeringen aanwezig, maar kan er in de besluitvorming meer 
routinematig met het incident worden omgegaan. Er wordt ter plaatse besloten om op basis van commander’s 
intent een grote lijn uit te zetten waarbij vrijheid wordt gegeven aan officieren om eigen delen van het incident 
aan te pakken. Dit leidt uiteindelijk tot een effectief gedecentraliseerde operatie (van Hoorn & Zuidijk, 2014). De 
besluitvorming bij de Turkish Airlines crash is ook incrementeel waarbij de initiële start vanuit de VOS6 
doorslaggevend blijkt voor het inrichten van logistiek en verzamelpunten. In het begin leidt dit tot problemen bij 
de lokalisatie, maar later geeft het ook veel structuur in de operatie. Hetzelfde zien we bij het vasthouden aan de 
procedures voor communiceren van slachtofferinformatie, waarbij problemen ontstaan als blijkt dat er behoefte 
is aan meer tijdige en daadkrachtigere communicatie. Bij het treinongeval in Amsterdam worden veel 
operationele besluiten genomen die bijdragen aan snelle hulpverlening. Het inrichten van de structuren en 
communicatie in het netwerk van actoren leidt daar eerder tot problemen. 
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Beleid 
Verantwoording 
In de betrokken cases wordt veelvuldig verantwoording afgelegd en onderzoeken gedaan door verschillende in-
specties en de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Bij de stuwaanvaring in Grave is er een externe evaluatie van 
Berenschot (2017) en een onderzoek van de Onderzoeksraad (2018b). De kettingbotsing op de A58 extern geëva-
lueerd door het COT (2015). De Turkish Airlines crash is ook extern geëvalueerd door de Inspectie OOV en de 
Onderzoeksraad (IOOV, 2009b; Onderzoeksraad, 2010). Hier vallen wel de verschillen tussen het inspectierapport 
en de Onderzoeksraad op, bijvoorbeeld over de constatering van de late opkomst van het MMT. Deze incidenten 
zijn daarmee veelvuldig en kritisch geëvalueerd, maar de focus en criteria van de evaluaties lopen toch wel uiteen. 
Bij het treinongeval in Amsterdam is vooral gekeken naar de medische hulpverlening door de Inspectie Veiligheid 
en Justitie (2012), naast ook verscherpt toezicht van de Inspectie Leefomgeving (2015). Hiermee ontbreekt een 
extern perspectief op de multidisciplinaire hulpverlening. Wel is er een interne evaluatie van de Veiligheidsregio.  
 
Lerend vermogen en veerkracht 
Bij de kettingbotsing op de A58 werd voortgebouwd op veel oefenervaring met het scenario van een kettingbot-
sing, waarbij een goede beeldvorming veelal centraal staat. De andere cases laten zien dat het werken in grote 
opgeschaalde structuren dikwijls problemen met zich meebrengt. Deze problemen zijn niet nieuw. Dit wordt ook 
geconstateerd in de reeks lessen uit crises en minicrisis (van Duin, 2014). Hier worden lessen getrokken uit meer-
dere incidenten, zoals de treinbotsing in Amsterdam, kettingbotsing op de A58 en de stuw bij Grave. Door alle 
auteurs worden veelal terugkerende problemen geconstateerd met opschaling, slachtofferregistratie. Toch zitten 
er ook positieve lessen bij, bijvoorbeeld de les van het inzetten van ‘commander’s intent’ bij de A58. Ondanks dat 
transportongevallen tot het vaste oefenrepertoire behoren blijkt door de complexiteit en grootte van deze inci-
denten men toch niet op veel routinematige kennis te kunnen terugvallen. Het valt op dat de veerkracht van de 
initiële response groter is als er meer oefenervaring is, en dat vooral de complexiteit van de netwerksamenwer-
king de veerkracht van de hulpverlening sterk belemmerd. Hierin zien we duidelijke verschillen tussen de crea-
tieve oplossingen op de A58 en de starheid en misverstanden bij Grave. Het blijkt dat met name de samenwerking 
met organisaties buiten het primaire hulpverleningsnetwerk problematisch blijkt en verwachtingen uiteenlopen.  
 
Conclusie  
De transportongevallen laten een duidelijke spanning zien tussen routinematig optreden en het werken in groot-
schalige complexe structuren. Alle ongevallen hebben een grote impact in termen van aantallen slachtoffers, 
maatschappelijke aandacht en media-aandacht. De effectiviteit van de verschillende operaties loopt nogal uiteen. 
Bij de kettingbotsing op de A58 ontstaat het beeld van een effectieve functionerende crisisorganisatie, terwijl bij 
de aanvaring met de stuw bij Grave vooral een ineffectieve en gefragmenteerde crisisstructuur zichtbaar is. De 
cases kenmerken zich daarnaast door een aantal terugkerende problemen met opschaling, informatiemanage-
ment, (ont)koppelen van netwerkrelaties met externe partners en crisiscommunicatie. Transportincidenten wor-
den veel beoefend en op kleine schaal is hier veel ervaring bij de hulpdiensten. Dit laat zien dat vooral het werken 
in grote en complexe structuren tot vermindering van de effectiviteit leidt. Dat is dan duidelijk terug te zien in de 
moeite die ontstaat met tijdige en eenduidige crisiscommunicatie.  
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Tabel 10.  
Overzicht effectiviteit van crisismanagement bij transport ongevallen 
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De crisis in beeld krijgen 

1. Herkenning 
Monitoring, tijdige melding, methode v. herkenning 

Kwetsbaar Kwetsbaar Betwistbaar Betwistbaar 

2. Sensemaking 
Model, expertise, overlegstructuur 

Kwetsbaar Kwetsbaar Betwistbaar Betwistbaar 

Organiseren van de response 
3. Besluitvorming 

Helder mandaat, opschaling, zicht op problemen   
Betwistbaar Kwetsbaar Solide Betwistbaar 

4. Coördinatie 
Overzicht operatie, algemeen/functioneel, aandacht 

Betwistbaar Kwetsbaar Solide Betwistbaar 

5. (Ont)koppelen 
Systeemkennis, contacten, zicht op risico’s 

Betwistbaar Kwetsbaar Solide Betwistbaar 

Communicatie met maatschappij 
6. Meaning-making 

Helder verhaal, scenario’s, handelingsperspectief 
Kwetsbaar Kwetsbaar Betwistbaar Betwistbaar 

7. Communicatie 
Informatiepositie, mediabeleid, sociale media 

Kwetsbaar Kwetsbaar Solide Betwistbaar 

Beleid 
8. Verantwoording 

Zicht op verantwoording, registratie, doelgroep 
Betwistbaar Betwistbaar Solide Solide 

9. Lerend vermogen 
Zicht op voortgang, reflectie, grens overstijgend 

Betwistbaar Betwistbaar Solide Betwistbaar 

10. Veerkracht voor toekomstige crises 
Nieuwe normaal, kwetsbaarheden, herbezinning 

Betwistbaar Betwistbaar Betwistbaar Betwistbaar 

 
 
 
  



 
 

WODC / PLATO / ISGA / UNIVERSITEIT LEIDEN /  STATE OF THE ART CRISISBEHEERSING 2 / DECEMBER 2020 / JVL, JW 

73 

6.2.7 Uitval vitale Infrastructuur 
Bommelerwaard stroomuitval (2007) 
Op woensdag 12 december 2007 vloog om 19.04 uur een Apache gevechtshelikopter nabij het Gelderse Hurwenen tegen 
de hoogspanningskabels aan die daar de Waal oversteken. Door het breken van een aantal van deze kabels viel de stroom 
uit in de Bommelerwaard en delen van de Tielerwaard. Ongeveer 50.000 huishoudens in de gemeenten Zaltbommel, 
Maasdriel, Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen en vele bedrijven en ondernemingen zaten zonder stroom. Het 
getroffen gebied ligt aan een ‘uitloper’ van het elektriciteitsnetwerk, ook wel aangeduid als een single point of failure, 
waardoor de levering van elektriciteit niet snel hervat kon worden. De reparatiewerkzaamheden door netbeheerder 
Continuon bleken uiteindelijk tot vrijdagavond te duren. Met behulp van grote kranen en pontons werden tijdelijke 
hoogspanningsmasten gebouwd en de kabels die op de bodem van de Waal lagen opgetakeld die zwaar beschadigd 
bleken. De regionale rampenbestrijdingsorganisatie schaalde in de loop van de woensdagavond op tot GRIP 4. Dat 
betekende onder andere dat geen afzonderlijke gemeentelijke beleidsteams werden gevormd, maar dat er een regionaal 
beleidsteam functioneerde waarin alle betrokken (loco-)burgemeesters zitting hadden. De effectiviteit van het 
crisismanagement wordt gecategoriseerd als kwetsbaar. 
 
Stroomstoring Diemen  
Vrijdagochtend 27 maart 2015 vindt als gevolg van een storing in een 380 kV station (‘hoogspanningsstation’) te Diemen 
een grootschalige stroomstoring plaats. De stroomstoring treft een groot gedeelte van Noord-Holland en kleine gedeelten 
van Flevoland. De effecten van de stroomstoring zijn voor veel burgers en bedrijven merkbaar. Ongeveer één miljoen 
huishoudens zitten zonder stroom, verkeerslichten werken niet, treinen rijden niet, diverse bedrijven moeten 
overschakelen op noodstroom. Ook werken delen van de mobiele netwerken niet1 en heeft de stroomuitval effect op 
verschillende telecommunicatiediensten. De effectiviteit van het crisismanagement wordt gecategoriseerd als 
betwistbaar. 
 
Stroomuitval Rivierenland, nabij Rossum (2017) 
Op 13 november 2017 kwam tijdens een nachtvliegoefening nabij de plaats Zoelmond een Apache gevechtshelikopter in 
aanvaring met de bovenste draad van een hoogspanningslijn; de bliksemdraad. Hierdoor brak deze en kwam in aanraking 
met de eronder hangende spanningslijnen, met kortsluiting tot gevolg. Dit zorgde gedurende enige uren voor stroomuitval 
bij ongeveer 24.000 huishoudens in de omgeving van het ongeval. De helikopter raakte bij de aanvaring eveneens 
beschadigd. Er raakte niemand gewond. De bemanning wist de helikopter net ten noorden van de hoogspanningslijn in 
een weiland veilig aan de grond te zetten. De oefening waar de ongevalshelikopter deel van uitmaakte, was één van de 
oefeningen waarmee het Defensie Helikopter Commando (DHC) zijn inzetbaarheid op een hoger peil wilde brengen ter 
voorbereiding op een mogelijke daadwerkelijke inzet. De effectiviteit van het crisismanagement wordt gecategoriseerd 
als betwistbaar. 

 
Processen 
De crisis in beeld: herkenning en sensemaking 
Bij de Stroomuitval Bommelerwaard is in de meldkamer en bij het energiebedrijf vrij snel duidelijk dat het om een 
helikopter incident gaat en dat er geen slachtoffers zijn. Brandweereenheden en andere netwerkpartners worden 
daar echter niet van op de hoogte gesteld, waardoor het beeld lang onsamenhangend blijft. Eenheden in het veld 
houden zich bezig met de bestrijding en hebben de eerste uren nauwelijks tijd om aan de beeldvorming te werken, 
laat staan om het boven liggende niveau te informeren. In het uitgestrekte (plattelands)gebied waren er beperkte 
communicatiemogelijkheden, waarbij de focus vooral lag op het luchtvaartongeval (Scholtens en Helsloot, 2007, 
p. 145). Het ROT krijgt daarmee geen goed operationeel beeld en kan daarmee ook het RBT niet goed informeren 
(Scholtens en Helsloot, 2007, p. 145). Bij de stroomstoring in Diemen beoordeelden telecomproviders en Tennet 
de situatie niet zo ernstig dat het Ministerie geïnformeerd moest worden. De telecomproviders hebben de 
afspraak met EZ om 24/7 bereikbaar te zijn. Echter, op 27 maart waren de grote Telecomproviders niet bereikbaar 
op het daartoe bestemde nummer. Behoudens de DG en de analisten van het NCTV werd de stroomstoring niet 
geclassificeerd als een bedreiging van de vitale infrastructuur, nationale veiligheid en het hoogste niveau van 
opschaling. Eigen normen werden gehanteerd, zoals grootschaligheid, onzekerheid, grootte van de getroffen 
regio. Vooral het eigen fingerspitzengefühl om de situatie te duiden was leidend (Auditdienst Rijk, 2015, p.21).  
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Het organiseren van de response: besluitvorming, coördinatie en (ont)koppeling 
In grote lijnen is de crisisorganisatie in Rivierenland ingericht zoals voorbereid. Bij de stroomuitval in Rivierenland 
heeft de meldkamer vastgelegde criteria voor grootschalige alarmering toegepast. Op de meldkamer is vanaf het 
moment dat is opgeschaald naar GRIP1 de rol van Calamiteiten Coördinator vervuld. De alarmering verliep over 
het algemeen goed (Onderzoeksraad, 2018, p. 47). Wel is er onduidelijkheid over de mogelijkheid om in één keer 
op te schalen van GRIP2 naar GRIP4. Deze direct opschaling had ook effect op de bemensing van de 
bevolkingszorg, die via een GRIP3 melding werden gealarmeerd maar deels ook dezelfde rollen bij GRIP4 dienden 
te vervullen. Hierdoor konden sommige functionarissen van bevolkingszorg niet inschatten wie er in het scenario 
GRIP 3 al een rol bevestigd hadden (Onderzoeksraad, 2018, p. 47). Een deel van het team bevolkingszorg is 
opgekomen in gemeente Buren (incidentgemeente helikopter), een deel elders. Hierdoor heeft het incomplete 
team niet kunnen starten en heeft onverrichterzake de locatie in de gemeente Buren verlaten. Uit de evaluatie 
blijkt dat er snel werd gealarmeerd rond de besluitvorming van GRIP4. De besluitvorming was nog niet definitief 
bestempeld toen om 21.54 uur wel de status in LCMS ‘GRIP 2’ in een ‘GRIP 4’ werd veranderd (Onderzoeksraad, 
2018, p. 47). Daarnaast heeft de meldkamer heeft functionarissen uit andere organisaties gealarmeerd, zoals 
Defensie, Waterschap en Liander en Rijkswaterstaat (Onderzoeksraad, 2018, p. 47).  
 
De stroomstoring zelf en de netwerkproblemen in het ROC hinderden ook de onderlinge afstemming. De sectie 
communicatie ondervond grote hinder van de ICT-omgeving in het ROC, maar ook door het ontbreken van een 
eigen ruimte in het ROC, waardoor het onrustig was. Er was op verschillende momenten sprake van 
onduidelijkheid over verdeling van taken en verantwoordelijkheden en over de locatie waar gewerkt zou moeten 
worden. De besluitvorming, de coördinatie en de (ont)koppeling had in alle gevallen te lijden onder de uitval van 
voorzieningen, maar ook onder onduidelijkheid van procedures, of gebrek aan voorbereiding op mogelijke 
scenario’s. Ondanks deze problemen zijn de overige repressieve functionarissen en relevante partners tijdig 
gealarmeerd, ter plaatse gekomen, actief betrokken en de multidisciplinaire samenwerking liep goed 
(Onderzoeksraad, 2018, p. 46). In de Bommelerwaard werd de werkrelatie tussen het RBT en het ROT in het 
vervolg van het incident belast. De belangrijkste reden daarvoor was dat het RBT zich gaandeweg het incident 
met de uitvoering ging bezighouden, een taak die conform de beoogde opzet van de commandostructuur is 
toebedeeld aan het ROT. Dit wordt wel aangeduid als ‘operationele zuigkracht’ (Scholtens en Helsloot, 2007, p. 
146). Er zijn problemen bij het bepalen van de verantwoordelijkheden tussen gemeente en energiebedrijf 
(Scholtens en Helsloot, 2007, p. 151).  
 
Tijdens de stroomstoring in Diemen van 27 maart is een deel van de EZ-crisisorganisatie geactiveerd. De 
stroomstoring is volgens de afgesproken procedure gemeld door het Departementaal Coördinatie Centrum (DCC) 
en behandeld door het Departementaal Beleidsteam (DBT). Daarnaast was er crisisteam actief bij de directie 
energiemarkt en was er binnen een half uur contact met Tennet. Het toevoegen van een liaison van Tennet aan 
het crisisteam wordt positief gewaardeerd. Echter de stroomstoring is door Tennet niet formeel gemeld. Dit had 
volgens directe EZ-betrokkenen wel gemoeten. De liaison was onbekend met het departement, de afkortingen, 
de functies de werkwijzen, de verwachtingen en de mensen. Hierdoor is niet de reguliere departementale 
‘crisisgang’ gebruikt. Het over en weer beschikken over de juiste informatie en het delen daarvan was daarbij een 
probleem (Stroomuitval Noord-Holland, 2015, p. 8). Op basis van interviews, bijeenkomsten en een analyse van 
de gebeurtenissen komt de Inspectie tot de constatering dat versterking nodig is van: informatiemanagement, 
(publieks-)communicatie en scenariodenken (Stroomuitval Noord-Holland, 2015, p. 22). De medewerkers van EZ 
zijn daarnaast over het algemeen positief over de organisatie en de besluitvorming (Auditdienst Rijk, 2015, p. 21).  
 
Communicatie met de maatschappij: meaning-making en (crisis)communicatie 
Burgemeesters in de Bommelerwaard kozen ervoor de burgervaderrol te vervullen en de deelname aan het RBT 
aan loco’s over te laten (Scholtens en Helsloot, 2007, p. 79). In de communicatie onderling in de crisisstructuur is 
veel misgegaan (vooral in de start fase). De communicatie met de burgers is onder de maat geweest. Tijdens de 
stroomuitval functioneerden de locoburgemeesters in het RBT vooral als liaisons die te nemen bestuurlijke 
besluiten eerst voorlegden aan hun burgemeesters. Het RBT kon daarmee feitelijk niet meer als daadkrachtig 
besluitvormend orgaan functioneren. Uiteindelijk leidde dit tot ongewenste opdrachtverstrekkingen. Het ROT 
werd bijvoorbeeld gevraagd om de burgemeesters van de getroffen gemeenten te adviseren de opvanglocaties 
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te bezoeken in hun rol van burgervader. Een bestuurlijk advies werd daarmee via de operationele lijn naar de 
bestuurders gebracht. Dat gold bijvoorbeeld ook voor het advies aan de burgemeesters om hun gemeenteraden 
te informeren: ook dat advies liep via het ROT (Scholtens en Helsloot, 2007, p.154). Uitkomsten van het onderzoek 
in Diemen maken duidelijk dat het ministerie van Economische Zaken vond dat de communicatie en 
mediamanagement positief is verlopen (Auditdienst Rijk, 2015, p. 24). De Inspectie Veiligheid en Justitie wijst 
daarentegen juist op wat er allemaal mis is gegaan doordat als gevolg van diezelfde storing er geen communicatie 
mogelijk was. De twee evaluaties staan dus lijnrecht tegenover elkaar in dit opzicht. 
 
De organisatie van het informatiemanagement in Rivierenland liep goed; de informatievoorziening niet. De 
informatiemanagers zijn tijdig opgekomen en zijn meteen gestart met het verzamelen van de informatie. Het 
totaalbeeld werd bijgehouden en continu aangepast met nieuwe informatie en het verloop van het incident. 
Doordat de ICT-omgeving in het ROC het liet afweten, werkte het LCMS niet goed. Hierdoor konden de 
informatiemanagers in het ROT, het RBT en de secties in het ROT marginaal gebruik maken van LCMS en liep het 
continu actueel en delen van het totaalbeeld dan wel de eigen beelden problemen op. Daarnaast was er moeite 
contact te leggen met het veld, omdat de stroomstoring ter plekke invloed had op de telefonische bereikbaarheid. 
Voor het contact tussen ROT en COPI is dit opgelost door gebruik te maken van portofoons. Dit werkte uitstekend. 
De gevalsbeschrijvingen laten zien dat het vinden van goede communicatie vormen en kanalen met de bevolking 
problematisch is door uitval van voorzieningen. In Rivierenland is dat deel opgevangen door het benutten van 
portofoons. Toch lijken de conclusies uit de evaluaties van alle drie de cases te wijzen op een noodzaak tot nadere 
bezinning op de communicatie, de wederkerigheid daarvan, de actieve inschakeling van relevante personen en 
instanties. En vooral ook op het doordenken van de gevolgen voor de mensen, het perspectief en het uitleggen 
en delen van de gekozen koers en de zin daarvan. 
 
Besluiten 
Omdat in de Bommelerwaard al snel duidelijk wordt dat het een crisis in de klassieke zin is en er geen slachtoffers 
zijn, is dit geen punt van aandacht meer. Wel is de politie nog bezig om het gebied veilig te stellen. Al snel was 
duidelijk dat er geen slachtoffers waren. En werd begonnen met herstel. Gevolgen stroomstoring waren beperkt 
in omvang; slecht voor een beperkte groep had het risico’s voor gezondheid. De overheid heeft richting die groep 
adequaat gehandeld. De politie stelt het gebied veilig. Daar is te weinig aan gedaan omdat er telkens gedacht 
werd dat het wel snel voorbij zou zijn. De aanpak van de stroomstoring in Diemen maakt duidelijk dat de werkwijze 
voor het gelijktijdig samenwerken van veiligheidsregio’s, zonder opschaling naar GRIP 4 en vervolgens GRIP 5, 
tijdens een incident niet duidelijk is. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland krijgt tijdens de stroomstoring 
de rol toegewezen om de interregionale coördinatie tot stand te brengen, maar vulde deze rol niet volledig in. De 
Inspectie Veiligheid en Justitie constateert dat zowel de bron- als de effectregio’s niet in staat zijn gebleken de 
interregionale coördinatie op gang te brengen (IV&J, 2015, p. 22). De aanpak van de stroomstoring maakt ook 
inzichtelijk dat het niet duidelijk is waar ‘coördinatie’ of ‘interregionale coördinatie’ over zou moeten gaan en hoe 
dit tot stand komt. Wel is duidelijk dat tijdens incidenten waar meerdere veiligheidsregio’s bij betrokken zijn er 
behoefte bestaat aan ‘interregionale coördinatie’ op een aantal aspecten. Interregionale coördinatie is 
noodzakelijk om ervoor te zorgen dat betrokken veiligheidsregio’s vanuit dezelfde basis een incident af kunnen 
handelen (IV&J, 2015, p. 22). 
 
Beleid 
Verantwoording 
In de Bommelerwaard is een uitgebreid extern evaluatierapport geschreven door Crisislab. Ook in Diemen is een 
externe evaluatie uitgevoerd door de Auditdienst Rijk van het Ministerie van Financiën. Daarnaast heeft er ook 
een evaluatie plaatsgevonden door de Inspectie Veiligheid en Justitie. In Rivierenland zijn twee 
evaluatierapporten, een intern en een extern gemaakt. Zoals in veel gevallen is de interne evaluatie veel positiever 
dan de externe. Dat lijkt ermee te maken te hebben dat de betrokkenen bij de evaluatie zich vooral op hun 
gebruikelijk partners richten en op hun samenwerking daarmee. Die samenwerking is doorgaans beter dan met 
de meer toevallige in het kader van het incident relevante partners, zoals energiebedrijven. Zo ontstaan rapporten 
met een verschillende teneur, hetgeen het verantwoordingsaspect daarvan ontkracht. 
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Lerend vermogen 
In de Bommelerwaard is geëvalueerd en er zijn lessen geleerd. Die zijn ook later weer enigszins benut. Echter, 
toen tien jaar later in hetzelfde gebied een vergelijkbaarvoorval zich voordeed, bleken ook veel geleerde lessen 
nog niet in handelingsbekwaamheid te zijn vertaald. In Diemen zijn ook evaluaties uitgevoerd, waar met name in 
het rapport van de inspectie van Veiligheid en Justitie concrete aanzetten staan om met de conclusies van deze 
evaluatie wat te gaan doen. De grote verschillen tussen de twee verrichte evaluatierapporten bieden weinig 
garantie voor eenduidigheid van de geleerde lessen. Voor de tweede keer in tien jaar veroorzaakt een ongeval 
met een laagvliegende Apache-helikopter een stroomstoring in Rivierenland. De minister van Defensie heeft het 
laagvliegen in Nederland geëvalueerd. Eén van de uitkomsten is dat wordt gezocht naar nieuwe laagvlieggebieden 
om de druk op enkele bestaande (waaronder het gebied in Gelderland-Zuid) te verlagen. 
 
Veerkracht 
De kortsluiting tijdens onderhoudswerk aan het 380kV hoogspanningsstation in Diemen had verstrekkende 
consequenties. Luchtverkeer, spoorwegen, ziekenhuisoperaties, winkels, ze hadden er allemaal voor kortere of 
langere tijd last van. Weliswaar was de kortsluiting na een uur opgeheven, het weer opschakelen van het netwerk 
duurde aanzienlijk langer teneinde nieuwe storingen te voorkomen. Inmiddels is wel bekend hoe Tennet dit soort 
grote calamiteiten in de toekomst wil voorkomen, in ieder geval tot een niveau dat wel aan haar eigen 
leveringszekerheidscriterium voldoet.  Een ringnet moet dergelijke extreme storingen in de toekomst voorkomen 
(De Ingenieur, 2015). Tijdens het onderzoek naar de draadaanvaring van 13 november 2017 in Rivierenland, is 
gebleken dat er sinds 2007 diverse verbetermaatregelen zijn doorgevoerd binnen het Defensie en daarmee 
binnen het Apache-squadron. Conform de aanbevelingen van de Onderzoeksraad is er een supervisiestructuur 
ingevoerd. Op het gebied van opleidingen is de Helicopter Flying Supervisor Course (HFSC) vanaf december 2008 
hervat. Tevens worden er structureel audits uitgevoerd om de vliegveiligheid te beheersen. De factoren die een 
rol speelden bij het ontstaan van de draadaanvaring in 2007 zijn niet in het huidige onderzoek naar voren 
gekomen. Tijdens beide onderzoeken was er wel sprake van kaartmateriaal dat niet up-to-date was 
(Onderzoeksraad, 2018). Daarnaast was ook in 2007 al sprake van de aanschaf van een missiesimulator voor de 
Apache voor het compenseren van de 40 vlieguren zoals eerdergenoemd. Het niet invullen van een reeds lang 
geleden gestelde behoefte aan verbeterd kaartmateriaal en trainingsmaterieel is niet uniek. De Onderzoeksraad 
voor Veiligheid heeft ook in zijn rapport “Veilig oefenen, lessen uit schietongeval Ossendrecht” van 9 juni 2017 
geconstateerd dat de urgentie om een gestelde behoefte in te vullen laag is. 
 
Conclusie 
Een uitval van vitale infrastructuur heeft als kenmerk dat het begint als een technisch probleem, maar dat 
gaandeweg blijkt in welke maatschappelijke velden en structuren de gevolgen daarvan zich manifesteren. Daarop 
adequaat reageren kan alleen als er voorbereidingen hebben plaatsgevonden aan de hand van denkbare 
scenario’s. De publieke reguliere partners in crisismanagement hebben geoefend, kennen elkaar en kennen de 
regels van het werk. Andere partners, de energiebedrijven, een ministerie als Economisch Zaken, zijn minder 
ervaren, kennen de regels minder, verzanden in procedures en protocollen. De grensoverschrijdende aard van de 
problemen is kenmerkend voor dit type crisis, waarbij veel veiligheidsregio’s in beeld komen en meerdere 
kolommen en ketens laten problemen zien in de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en rollen. De balans 
tussen de beleidsmatig en operationeel betrokkenen en de verschillen in invulling van hun mandaat, hun taak en 
hun rol is veelal problematisch. De technische obstakels in de communicatie versterken dit effect nog eens. 
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Tabel 11.  
Overzicht effectiviteit van crisismanagement bij uitval vitale infrastructuur 
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De crisis in beeld krijgen 

1. Herkenning 
Monitoring, tijdige melding, methode voor herkenning 

Kwetsbaar Betwistbaar Solide 

2. Sensemaking 
Model, expertise, overlegstructuur 

Kwetsbaar Solide Betwistbaar 

Organiseren van de response 
3. Besluitvorming 

Helder mandaat, opschaling, zicht op problemen   
Kwetsbaar Kwetsbaar Betwistbaar 

4. Coördinatie 
Overzicht operatie, algemeen/functioneel, aandacht 

Kwetsbaar Kwetsbaar Betwistbaar 

5. (Ont)koppelen 
Systeemkennis, contacten, zicht op impact van risico’s 

Kwetsbaar Betwistbaar Betwistbaar 

Communicatie met maatschappij 
6. Meaning-making 

Helder verhaal, onderbouwde scenario’s, handelingsperspectief. 
Kwetsbaar Kwetsbaar Betwistbaar 

7. Communicatie 
Informatiepositie, mediabeleid, sociale media 

Kwetsbaar Kwetsbaar Kwetsbaar 

Beleid 
8. Verantwoording 

Zicht op verantwoordingsprocessen, registratie, doelgroep 
Solide Betwistbaar Solide 

9. Lerend vermogen 
Zicht op voortgang, reflectiemoment, grens overstijgend 

Betwistbaar Betwistbaar Betwistbaar 

10. Veerkracht voor toekomstige crises 
Nieuwe normaal, analyse kwetsbaarheden, herbezinning 

Betwistbaar Solide Betwistbaar 
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6.2.8 Overstroming 
Hoogwater Groningen (2012) 
Rond de jaarwisseling 2011/2012 werd het noorden van Nederland getroffen door forse regenval. Door windrichting en 
getijden was het op natuurlijke wijze spuien van water niet mogelijk, terwijl ook het mechanisch spuien ontoereikend 
bleek. Het gevolg was een extreem hoge stand van het boezemwater. Het gevolg was dat in de periode tussen 4 en 9 
januari evacuatie het gebied rond Woltersum moest worden geëvacueerd. Hier ontstonden meerdere dilemma’s rondom 
het ‘verplichte’ karakter van de ontruiming, het achterblijven van bewoners en pers, en de evacuatie van vee in de polders. 
De effectiviteit van het crisismanagement wordt gecategoriseerd als betwistbaar.  
 
Wateroverlast Kockengen (2014) 
In de middag van maandag 28 juli ontstond in het dorp Kockengen en de omliggende polders ernstige wateroverlast als 
gevolg van extreme neerslag. De wateroverlast hield in het dorp aan tot in de loop van de ochtend van donderdag 31 juli, 
in de polders tot 1 augustus. Het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeente Stichtse Vecht in deze 
periode actief geweest om de wateroverlast en de gevolgen daarvan te bestrijden. In de casus komt met name problemen 
naar voren in afstemming tussen de gemeente, het waterschap en de veiligheidsregio. De effectiviteit van het 
crisismanagement wordt gecategoriseerd als betwistbaar. 
 
Dijkverschuiving Wilnis (2003) 
Direct na de eerste melding kwam de hulpverlening op gang. In een vroeg stadium werd direct groot opgeschaald bij de 
verschillende hulpdiensten. Het was duidelijk dat het hier ging om een groot en ingrijpend incident waarbij veel 
hulpverlening zowel op de korte termijn (acute situatie) als op de langere termijn (stabilisering en terugbrengen naar een 
“normale” situatie), nodig was. De eerste melding bij de politie kwam om 2.18 uur binnen in de vroege ochtend van 
dinsdag 26 augustus 2003. Ruim 20 minuten later werd de ambtenaar rampenbestrijding door de alarmcentrale van de 
brandweer gealarmeerd met de mededeling “dijkverschuiving in Wilnis”. De effectiviteit van het crisismanagement wordt 
gecategoriseerd als betwistbaar. 

 
Processen 
In alle cases is er sprake van serieuze wateroverlast en daardoor (dreigende) sociale ontwrichting. In de casus van 
Kockengen spelen met name onduidelijkheden over verantwoordelijkheden in het netwerk van crisisorganisaties 
een grote rol in het beperken van de effectiviteit van de response.  Bij de evacuatie van het gebied met hoogwater 
in Groningen en Friesland komen dilemma’s naar voren in rondom het besluit tot evacuatie.  
 
De crisis in beeld: herkenning en sensemaking 
De eerste berichten over de wateroverlast in Kockengen (2014) komen binnen op 28 juli in de middag bij zowel 
de gemeente, brandweer, als het waterschap. Er komen telefonisch en via de mail honderden meldingen van 
burgers binnen. Pas in de loop van de avond wordt duidelijk dat de wateroverlast vooral in Kockengen en de 
polders ten zuidoosten van het dorp ernstige vormen aanneemt, terwijl op andere locaties sneller een 
beheersbare situatie ontstond (Twynstra Gudde, 2014). Dit beeld geeft geen aanleiding voor de gemeente om 
haar crisisbeheersingsorganisatie te activeren. In de meldkamer komen een beperkt aantal meldingen binnen van 
ondergelopen huizen en stelt vast dat de brandweer voor assistentie ter plekke is, waardoor het beeld ontstaat 
dat de crisis onder controle is. De gemeente is er niet van op de hoogte was dat de situatie niet op korte termijn 
onder controle zou zijn. Bij het hoogwater in Groningen en Friesland in 2012 is de crisis in eerste instantie in 
beeld, maar is er door verouderd kaartmateriaal geen goed zicht op de reikwijdte van het getroffen gebied. Een 
juiste inschatting in Wilnis van de situatie en de snelle opschaling naar GRIP2 en GRIP3 bespoedigde een snelle 
en adequate alarmering van en door de verschillende diensten en functionarissen (o.a. brandweer, politie, 
burgemeester en ambtenaar rampenbestrijding) (Gemeente De Ronde Venen, 2004, p. 33).  
 
Het organiseren van de response: besluitvorming, coördinatie en (ont)koppeling 
Bij de wateroverlast in Kockengen verloopt het opzetten van een response moeizaam, waarbij er geen 
samenwerking tot stand komt op tactisch en strategisch/bestuurlijk niveau. Het waterschap activeert aan het 
begin van de middag van 28 juli onmiddellijk haar crisisbeheersingsorganisatie en schaalt op. Echter na contact 
met de meldkamer van de Veiligheidsregio Utrecht wordt daar niet de noodzaak gezien om volgens de GRIP-
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systematiek op te schalen. Door de opschaling van het waterschap dienst volgens de calamiteitenplannen de 
burgemeester te worden geïnformeerd, maar dit gebeurt niet (Twynstra Gudde, 2014).   
 
Het organiseren van de response en opschaling verloopt in Groningen niet foutloos (Veiligheidsregio Groningen, 
2012). Er is sprake van foutieve alarmeringen en in de drie betrokken veiligheidsregio’s worden de alarmering van 
de crisisteams is niet op dezelfde manier geregeld. In de operatie zelf wordt wederom van procedures afgeweken, 
maar met een positieve wending. Een vertegenwoordiger van de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) 
heeft de ‘vee-evacuatie’ begeleid en als ‘Officier van Dienst (OvD) Vee’. Daarnaast waren Veehouders, 
transporteurs, LTO en het ministerie in het actiecentrum vertegenwoordigd. Hierdoor verliep de evacuatie van 
het vee voorspoedig. 
 
De in Wilnis gestelde prioriteiten bleken in de onderhavige situatie terecht gericht op het in veiligheid brengen 
van bewoners en dieren in de ondergelopen gebieden, het stoppen van de toestroom van water en het 
voorkomen van verdere schade (Gemeente De Ronde Venen, 2004, p. 33). Na een eerste afschaling bleek echter 
dat hoewel de reactie op de overstroming adequaat was, de gevolgschade en de daaruit voorvloeiende 
problemen onderschat waren. De nutsbedrijven en Telecombedrijven hadden hun handen vol aan de vele 
meldingen van storingen in gasleidingen, elektriciteitsvoorzieningen en telefoonverbindingen. Vanaf dinsdag 26 
augustus werden bij die bedrijven crisisteams geformeerd of vaste contactpersonen aangewezen voor het 
verhelpen van storingen aan de diverse kabels en leidingen. Vooral in de eerste dagen traden verschillende 
gaslekken, stroomonderbrekingen en breuken in waterleidingen op, die een directe uitval van de desbetreffende 
voorzieningen tot gevolg hadden. 
 
Communicatie met de maatschappij: meaning-making en (crisis)communicatie 
In Kockengen verloopt de communicatie stroef en vindt geen samenwerking tussen gemeente en waterschap 
plaats in de communicatie naar de bevolking. Dit is opmerkelijk, aangezien er in het kader van het gezamenlijke 
project Kockengen Waterproof een communicatieteam is ingesteld, bestaande uit communicatieadviseurs van 
beide organisaties (Twynstra Gudde, 2014). Dit team wordt echter niet bijeengeroepen doordat een deel van het 
team met vakantie is en collega’s niet goed op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken. Dit leidt dus niet tot 
een effectieve en gedeelte communicatiestrategie. Daarnaast is er lokaal veel aanstoot genomen aan de uitspraak 
van de (loco)dijkgraaf bij zijn bezoek op dinsdag 29 juli aan het gebied, dat je in een veengebied als dat van 
Kockengen eigenlijk niet zou moeten willen wonen. Deze ongelukkige uitspraken zorgen voor een beeld in de 
maatschappij dat de overheid de crisis niet serieus neemt en de zaken niet op orde heeft. 
 
De effectiviteit van de crisiscommunicatie in Groningen in 2012 is betwistbaar. De evacuatie van het gebied rond 
Woltersum is vanwege hoogteverschillen in het terrein gefaseerd aangepakt (Veiligheidsregio Groningen, 2012). 
Voor de hulpdiensten bleek dit een overzichtelijke en effectieve werkwijze. Echter is deze aanpak onvoldoende 
gedeeld met de inwoners van het te evacueren gebied, waardoor vragen ontstonden over de tijdsverschillen 
tussen de verschillende geëvacueerde gebieden. De eigen evaluatie van de veiligheidsregio Groningen stelt dat 
de communicatie professioneel en veerkrachtig is verlopen, maar gegeven deze onduidelijkheid moeten daar 
vraagtekens bij gezet worden (Veiligheidsregio Groningen, 2012).  
 
In Wilnis leidde de atypische calamiteit in deze relatief kleine gemeente tot een ware mediabestorming. Het 
actiecentrum voorlichting werd (mede daardoor) geconfronteerd met verschillende knelpunten. De eerste uren 
was nauwelijks informatie beschikbaar. Bewoners werden sneller door de media geïnformeerd dan van 
gemeentezijde. Er was een tekort aan personele capaciteit (er kon geen gemeentevoorlichter op het rampterrein 
zijn, de burgemeester kon niet permanent begeleid worden door een communicatieadviseur en in de initiële fase. 
De voorbereidingen van de twee eerste persconferenties hadden plaats onder (te) grote tijdsdruk; van de 
rampenzender Radio M is slechts één dag gebruik gemaakt; het ontbrak aan duidelijke overzichtskaarten en 
tekeningen (Gemeente De Ronde Venen, 2004, p. 34). 
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Besluiten 
In Kockengen nemen het waterschap en de gemeente in de loop van de middag van 28 juli maatregelen om de 
wateroverlast zoveel mogelijk te beperken. Het waterschap richt zich daarbij onder meer op de stuwen en plaatst 
noodpompen. De gemeente zorgt voor wegafzettingen en assisteert, voor zover mogelijk, met inzet van de 
brandweer bij het leegpompen van ondergelopen huizen en kelders. Los van deze operationele besluiten die 
effectief verlopen, laat de bestuurlijke samenwerking en crisiscommunicatie veelal te wensen over. Ondanks de 
investeringen in de samenwerking op papier is de praktijk weerbarstiger. Datzelfde fenomeen van de 
weerbarstige praktijk zien we bij het hoogwater in Groningen/Friesland in 2012. Daar wordt door het Regionaal 
Beleidsteam besloten tot een verplichte evacuatie van het gebied rond Woltersum, maar niet om de bewoners 
te dwingen tot vertrek. Dit besluit was echter lastig uit te voeren voor het operationele team ter plaatse, omdat 
het onduidelijk was hoe deze boodschap nu precies moest worden vertaald en hoe om te gaan met mensen die 
weigeren om te vertrekken. Daarnaast bleek het Regionaal Operationeel Team niet altijd in staat om het Regionaal 
Beleidsteam op een passende wijze te adviseren. Er was daardoor sprake van een ‘gat’ tussen het bestuurlijke en 
tactische niveau binnen de crisisorganisatie. Dit resulteerde dat er in het gebied uiteindelijk zo’n veertig bewoners 
achter en journalisten achterbleven. Dit bracht diverse dilemma’s met zich mee voor de verantwoordelijkheid van 
de overheid voor als de dijk daadwerkelijk zou doorbreken. Daarnaast bleven een groot aantal hulpverleners in 
het gebied achter om te voorkomen dat de dijk zou bezwijken, waardoor een reeks veiligheidsmaatregelen 
hiervoor werden ingesteld. Dit alles zorgde ervoor dat het ‘heldere’ besluit tot evacuatie in de praktijk een stuk 
weerbarstiger was. In Wilnis is aanvankelijk passende besluiten te zijn genomen om de bevolking te evacueren en 
op te vangen. Echter toen het lek boven leek te zijn waren de infrastructurele problemen en de impact daarvan 
op de bevolking nog niet onder controle en bleek het beluit om af te schalen voorbarig. In alle cases zien we dus 
een principieel (rationeel) besluitvormingsproces, dat gaandeweg de crisis veranderd in incrementele 
besluitvorming als de besluiten anders uitpakken in de praktijk. 
 
Beleid 
Verantwoording 
Het beleid rondom de evacuatie van Woltersum bij het hoogwater in Groningen laat zien dat bestuurders zich 
min of meer verrast voelden door de loop der gebeurtenissen (Veiligheidsregio Groningen, 2012). De 
berichtgeving uit het ROT wordt door de veiligheidsregio Groningen geëvalueerd als veerkrachtig, doelgericht en 
consistent. Dit strookt echter niet met het beeld dat vragen bij bewoners ontstonden omdat de aanpak van een 
gefaseerde evacuatie niet voldoende met bewoners zelf is gedeeld. In de verantwoording zien we dus vooral een 
focus op het functioneren van de veiligheidsregio zelf en niet zo zeer een focus op interactie met 
maatschappelijke partners.  Bij de wateroverlast in Utrecht lijken de gemeente en het waterschap te verzanden 
in een onderlinge strijd, waarbij gemeente doorverwijst naar waterschap. Men kan het niet eens worden over de 
lijn; de gemeente wil de boodschap uitdragen dat er met toekomstige beleidsplannen aan het probleem wordt 
gewerkt, het waterschap wil de communicatie richten op ‘het hier en nu’. Op het gebied van de communicatie 
naar de bevolking vindt onvoldoende samenwerking tussen gemeente en waterschap plaats, wat het beeld van 
een betrouwbare overheid kwetsbaar maakt. De gemeente Ronde Venen heeft door middel van een intern 
evaluatierapport gewerkt aan de verantwoording van het handelen in de crisis. Ook is er in dat kade ook later in 
het proces meegewerkt aan het verwerken van opgedane inzichten in nieuw richtlijnen voor het omgaan met 
Veendijken (Hoogheemraadschap van Delfland, 2007). 
 
Lerend vermogen 
Bij de evaluatie van het hoogwater in Groningen zien we een uitgebreid evaluatierapport waarin via een leerarena 
belangrijke lessen worden benoemd in crisiscommunicatie, samenwerking met maatschappelijke partners en 
coördinatie van de evacuatie (Veiligheidsregio Groningen, 2012). In het rapport komen een aantal zaken terug 
die wijzen op terugkerende problemen met de effectiviteit crisismanagement. Dit omhelst o.a. problemen met 
informatiemanagement, samenwerking tussen het operationeel, tactisch en strategisch niveau en 
crisiscommunicatie. De toon van het rapport is overwegend positief (veerkrachtig, eenduidig), terwijl in de analyse 
zelf het onduidelijk blijft wel analytisch kader is gehanteerd. De kritische beschouwingen krijgen in het rapport 
minder aandacht en ruimte. Hiermee zien we de meerwaarde om naast interne evaluaties ook externe evaluaties 
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te hanteren. Deels zien we dit terug in de vorm van een publicatie in de reeks lessen uit crises en minicrises (van 
Duin, 2012). Hierin laat de analyse zien dat de crisis een langzaam ontwikkelend karakter had en daardoor vrij 
goed kon worden beheerst (van Duin, 2012). Bij de wateroverlast in de regio Utrecht zien we een externe 
evaluatie van Twijnstra en Gudde die een aantal lessen rondom ketensamenwerking, herkenning van 
maatschappelijke impact weet te duiden (Twijnstra Gudde, 2014). Dit rapport laat zien dat de Veiligheidsregio 
Utrecht de noodzaak ziet lessen te trekken nadat er problemen zijn geconstateerd in ketensamenwerking bij een 
scenario dat in de toekomst door hevige regenval vaker voor kan komen. In de situatie in Wilnis is middels een 
interne evaluatie gewerkt aan de formulering van lessen voor de toekomst. 
 
Veerkracht 
In de evaluatie over aanpak van het hoogwater in Groningen wordt in het rapport veelvuldig verwezen naar 
veerkracht, ‘men is er veerkrachtig mee omgegaan’ (Veiligheidsregio Groningen, 2012, p.26), ‘de 
crisiscommunicatie is veerkrachtig verlopen’ (Veiligheidsregio Groningen, 2012, p.23). De duiding over wat 
precies deze veerkracht omhelst ontbreekt echter in de evaluatie, waardoor het gebruik ervan vooral trend 
onderhevig lijkt te zijn. Wel wordt in de rapportage een keerzijde van veerkracht benoemd: mensen vonden het 
lastig om naar huis te gaan, waardoor aflossing en vermoeidheid problemen waren. Veerkracht lijkt hier vooral te 
gaan over betrokkenheid. We zien dus in deze rapportage een uiteenlopend begrip van het concept veerkracht 
terugkomen. In de rapportage zelf wordt in beperkte mate verwezen naar op welke manier de weerbaarheid 
tegen deze waarschijnlijk terugkerende crisissituatie kan worden versterkt.  De evaluatie naar de wateroverlast in 
Kockengen laat vooral de kwetsbaarheid van de ketensamenwerking tussen gemeente, waterschap en 
veiligheidsregio zien. In het rapport worden wel belangrijke lessen getrokken om de veerkracht in toekomstige 
scenario’s te vergroten. Hierin valt op dat speciale crisiscommunicatie arrangementen niet veerkrachtig zijn door 
problemen rond personele bezetting in de vakantieperiode. Naar aanleiding van de verschuivende veendijk in 
Wilnis is een nieuwe richtlijn veendijken ontwikkeld, die bedoeld is om ook elders in het land de situatie rond 
veendijken te monitoren en te beheersen. In die zin is de ervaring van Wilnis echt vertaald in nieuw beleid 
(Hoogheemraadschap van Delfland, 2007). Naast specifieke incidenten vindt ook in breder zin kennisontwikkeling 
plaats over maatschappelijk herstel bij overstromingen bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV, 2019). 
 
Conclusie 
De dijkverschuiving in Wilnis, hoogwater in Groningen en wateroverlast in Kockengen laten zien dat Nederland 
op deze momenten kwetsbaar blijkt voor watercrises, waarbij dit type crisis een grote maatschappelijke impact 
heeft. De effectiviteit van het crisismanagement staat of valt hier vooral bij een adequate en tijdige communicatie 
met de getroffenen. Dit blijkt door problemen in ketensamenwerking lastig voor elkaar te krijgen. We zien hier 
een factor in de samenwerking tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau terugkeren in Groningen 
waarbij men in de crisiscommunicatie maar beperkt is staat is om aan te sluiten bij beleving in de maatschappij. 
In Utrecht blijken betrokken de gemeente, Veiligheidsregio en waterschap vooral intern op de eigen processen 
gericht te zijn en vinden het lastig om een brug te slaan om samen de maatschappelijke impact te beperken. Dit 
zorgt voor het beeld van een niet betrokken en onbetrouwbare overheid. Ook in Wilnis bleek het moeilijk om de 
connectie te vinden met de andere maatschappelijke partners in dit incident. 
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Tabel 12.  
Overzicht effectiviteit van crisismanagement bij overstromingen 
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De crisis in beeld krijgen 

1. Herkenning 
Monitoring, tijdige melding, methode voor herkenning 

Betwistbaar Betwistbaar Betwistbaar 

2. Sensemaking  
Model, expertise, overlegstructuur 

Betwistbaar Kwetsbaar Betwistbaar 

Organiseren van de response 
3. Besluitvorming 

Helder mandaat, opschaling, zicht op problemen   
Betwistbaar Betwistbaar Betwistbaar 

4. Coördinatie 
Overzicht operatie, algemeen/functioneel, aandacht 

Kwetsbaar Kwetsbaar Kwetsbaar 

5. (Ont)koppelen 
Systeemkennis, contacten, zicht op impact van risico’s 

Kwetsbaar Betwistbaar Kwetsbaar 

Communicatie met maatschappij 
6. Meaning-making 

Helder verhaal, onderbouwde scenario’s, handelingsperspectief. 
Kwetsbaar Kwetsbaar Kwetsbaar 

7. Communicatie 
Informatiepositie, mediabeleid, sociale media 

Kwetsbaar Betwistbaar Kwetsbaar 

Beleid 
8. Verantwoording 

Zicht op verantwoordingsprocessen, registratie, doelgroep 
Betwistbaar Betwistbaar Betwistbaar 

9. Lerend vermogen 
Zicht op voortgang, reflectiemoment, grens overstijgend 

Betwistbaar Betwistbaar Betwistbaar 

10. Veerkracht voor toekomstige crises 
Nieuwe normaal, analyse kwetsbaarheden, herbezinning 

Solide Betwistbaar Betwistbaar 
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6.2.9 Voedselcrises 
Fipronil (2017) 
In 2017 werd in België een hoge concentratie Fipronil in eieren geconstateerd. Onderzoek toonde aan dat de stof 
afkomstig was van het Nederlandse bedrijf Chickfriend dat bloedluis bij kippen bestrijdt. Kort daarna werd aangetoond dat 
dezelfde stof ook in Nederlandse eieren was aangetroffen. Het nieuws leidde tot onrust bij consumenten, die niet wisten 
of het veilig was de eieren te eten. De NVWA riep op basis van het voorzorgsbeginsel de pluimveeketen op eieren met 
een te hoog fipronilgehalte uit de handel te nemen. De crisis leidde tot grote financiële schade bij betrokken 
pluimveehouders. Deze casus wordt in deze studie gecategoriseerd als ‘kwetsbaar.’  
 
Salmonella in gerookte zalm (2012) 
In de zomer van 2012 vond de grootste voedsel-gerelateerde bacteriële besmetting plaats die in Nederland is 
geregistreerd; duizenden mensen meldden zich bij de huisarts buikkrampen, diarree en koorts. Enkelen van hen – oudere 
en zieke patiënten, overleden mede als gevolg daarvan. Het RIVM stelde kort daarna vast dat klachten werden veroorzaakt 
door een besmetting met de salmonellabacterie. De bron van de besmetting bleek een Griekse vestiging te zijn van de 
Nederlandse firma Foppen Paling en Zalm. Na identificatie van de bron besloot de NVWA tot het leeghalen van schappen 
en het terugroepen van verkochte producten. Deze casus wordt in deze studie gecategoriseerd als ‘betwistbaar.’ 

 
Processen 
Wanneer de casus-Fipronil en de casus-Salmonella met elkaar vergeleken worden, zijn er verschillen in de manier 
waarop de omgang met procedures worden beoordeeld. Dit verschil zit met name in de manier waarop signalen 
zijn verwerkt.  
 
De crisis in beeld: herkenning en sensemaking 
In de casus-Fipronil constateert de Commissie Sorgdrager (2018) dat medewerkers in de omgang met signalen 
vaker terugvallen op persoonlijke contacten binnen de organisatie dan op formele behandelingsprocessen. 
Formele procedures ten aanzien van de registratie van te hoge toxische waarden zijn dan ook niet gevolgd. De 
commissie Sorgdrager (2018, p. 107) stelt vast dat de NVWA zich niet heeft gehouden aan geldende procedures 
over de registratie van meldingen (Procedure afhandeling meldingen) en de besluitvorming over de behandeling 
van deze meldingen (Algemeen Interventiebeleid NVWA Versie 02 op grond van het Toezichtkader NVWA). Het 
formele meldingssysteem waarin afwijkende concentraties chemische stoffen in eieren konden worden 
geregistreerd, werd niet consistent en consequent gebruikt. Hierdoor waren meldingen vaak onvolledig en 
kwamen zij niet altijd op de juiste plek terecht. Dit heeft als gevolg gehad dat signalen niet goed zijn opgevangen 
en partners onjuist werden geïnformeerd (Commissie Sorgdrager, 2018, p. 107). 
 
In de casus-Salmonella wordt de omgang met signalen positief geëvalueerd: op basis van een tiental vaststellingen 
van Salmonella Thompson in ontlasting is het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM proactief gestart 
met een onderzoek. Het instituut stelde snel vast dat deze besmettingen een gemeenschappelijke bron hadden 
– zalm van de Firma Foppen. De Onderzoeksraad (2013, p. 9) stelt vast dat het handelen van het RIVM positief 
heeft bijgedragen aan de vroegtijdige signalering van de uitbraak en de bron ervan. Daarnaast uit de 
Onderzoeksraad lof over de intensieve samenwerking tussen het RIVM, de NVWA en de Gemeentelijke 
Gezondheidsdiensten in de signalering van de besmettingen (Onderzoeksraad, 2013, p. 9). Tegelijkertijd is de raad 
kritisch op het handelen van de Firma Foppen. De Firma Foppen trof in diezelfde periode pieken aan in aanwezige 
darmbacteriën op zalmproducten afkomstig van hun fabriek in Griekenland. De Onderzoeksraad rekent het de 
organisatie aan dat zij geen nader onderzoek hebben laten doen om de oorzaak van de pieken te identificeren. 
 
In beide cases wordt kritisch gereflecteerd op het inschatten van de reikwijdte en impact van de crisis. In de casus-
Fipronil is de NVWA ten onrechte uitgegaan van informatie door het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek 
(BuRo), die later foutief bleek te zijn. In de casus-Salmonella wordt juist geconstateerd dat te weinig afstemming 
heeft plaatsgevonden tussen betrokken actoren (Onderzoeksraad, 2013, p. 12).  
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Het organiseren van de response: besluitvorming, coördinatie en (ont)koppeling 
In beide cases is men kritisch op de handhaving van de gekozen interventies. In de casus-Salmonella richtte de 
NVWA zich volgens de Onderzoeksraad in de acute fase meer op de handhaving van de terugroepactie dan op de 
communicatie met getroffen stakeholders. Dit heeft gevolgen gehad voor de interpretatie van, en handelen naar, 
de recall door supermarkten (Onderzoeksraad, 2013, p. 11). In de casus-Salmonella werden consumenten 
opgeroepen geen zalm van de Firma Foppen te kopen; maar het was onduidelijk of reeds gekochte producten 
geconsumeerd konden worden. Nadat besmette producten uit de schappen waren gehaald, bleef het aantal 
besmettingen een aantal weken oplopen (Onderzoeksraad, 2013, p.10). De gebrekkige afstemming tussen de 
NVWA, het RIVM en bedrijven leidde tot na de crisis tot verwarring bij consumenten; het was lang onduidelijk of 
het inmiddels weer veilig was zalmproducten te consumeren. Volgens de Onderzoeksraad (2013, p. 10) heeft de 
NVWA te weinig oog gehad voor de behoeften van de consument.  
 
Communicatie met de maatschappij: meaning-making en (crisis)communicatie 
In beide cases wordt de communicatie tussen de autoriteiten en de getroffen stakeholders als niet-eenduidig en 
onvolledig geëvalueerd. De communicatie naar burgers liet in beide cases hiaten zien; eenduidigheid en 
volledigheid ontbrak ook in de communicatie naar de consument. In de casus-Fipronil heeft een media-optreden 
van de vervangend secretaris-generaal over de schadelijkheid van de consumptie van eieren met een hoge 
concentratie fipronil bij het publiek geleid tot grote onzekerheid en angst. Volgens de commissie Sorgdrager 
(2018, p.117) was dit optreden niet verstandig, omdat er op dat moment niet voldoende informatie ter 
beschikking was over de gezondheidseffecten van eierconsumptie. De NVWA had hiertoe op een later moment 
andere kanalen kunnen gebruiken. In beide cases is sprake van imagoschade voor de betrokken autoriteiten. In 
de casus-Fipronil heeft de pluimveesector tijdens de crisis meerdere malen politiek aangestuurd op een 
verruiming van veiligheidsnormen. Dit deed zij op basis van de onzekere communicatie van de NVWA over de te 
hanteren norm en verschillen tussen Europese lidstaten. Dit zorgde voor onrust en frustratie, waardoor de 
geloofwaardigheid van de NVWA werd geschaad (Commissie Sorgdrager, 2018, p. 69-70). Bij Salmonella heeft 
onzekerheid bij de consument geleid tot imagoschade voor de NVWA. Er heeft lang onzekerheid bestaan bij 
consumenten over de veiligheid van zalmproducten. Deze onrust deed afbreuk aan het consumentenvertrouwen.  
 
Besluiten 
In beide cases wordt tijdig en vanuit het belang voor de volksgezondheid gehandeld. Volgens de commissie 
Sorgdrager (2018, p.114) heeft de NVWA in het opleggen van een afvoerverbod en het uit handel nemen van 
eieren met een te hoge Fipronil-concentratie gehandeld volgens regelgeving. Het is een correcte keuze geweest 
het voorzorgsbeginsel in acht te nemen toen de risico’s voor de volksgezondheid nog niet duidelijk waren. Bij 
Salmonella werd een recall van besmette producten ook als een juiste keuze beschouwd (Onderzoeksraad, 2013). 
De Commissie Sorgdrager (2018, p. 117) is kritisch op een gebrek aan eenduidigheid en volledigheid in de 
informatiestromen tussen de NVWA en andere betrokken actoren. Volgens de commissie hanteerde de NVWA 
bij de handhaving van haar beleid op verschillende normen. Dit gebrek aan eenduidigheid leidde volgens de 
NVWA tot verwarring binnen de sector, wat gevolgen heeft gehad voor de naleving van het beleid. Ondanks 
toezeggingen, informatiebrieven en waarschuwingen vanuit de NVWA voldeden de pluimveesector en 
supermarkten niet aan de verplichting eieren met een fipronil-gehalte boven de wettelijke norm uit de keten te 
verwijderen, ondanks waarschuwingen van de toezichthouder. Dit leidde ertoe dat in november 2017 alsnog 15 
tot 20 procent van de consumptie-eieren in supermarkten een te hoge concentratie fipronil bevatte. 
 
Beleid 
In de casus-Fipronil wordt de ‘preparedness’ of ‘resilience’ van de NVWA negatief beoordeeld. Zo bestond er geen 
handboek over de omgang met voedselincidenten; was er onzekerheid binnen de organisatie over te hanteren 
productnormen en toegestane grenswaarden; was er geen stappenplan om de toxicologische eigenschappen van 
de stof te onderzoeken en zodoende tot een gefundeerde risicobeoordeling te komen; bestond er onzekerheid 
over de reikwijdte van Europese productnormen; was het niet duidelijk wat de handhavingskaders waren; 
bestond er geen plan om de besluitvorming over communicatie richting consumenten te reguleren; en was er 
geen protocol om communicatie en afstemming met belangrijke partners te faciliteren. (Commissie Sorgdrager, 
2018, p. 104).  



 
 

WODC / PLATO / ISGA / UNIVERSITEIT LEIDEN /  STATE OF THE ART CRISISBEHEERSING 2 / DECEMBER 2020 / JVL, JW 

85 

Verantwoording 
Binnen de NVWA bestond daarnaast onduidelijkheid over de vraag welke verantwoordelijkheden bij welk 
organisatieonderdeel belegd zijn. Dit manifesteert zich op het moment dat de eerste meldingen van hoge 
concentraties fipronil worden overgedragen naar een andere afdeling, waar ze van de radar verdwijnen. 
Verantwoordelijkheden en beslissingen zijn niet voldoende gedocumenteerd. Hierdoor was het onduidelijk welke 
personen en/of afdelingen eigenaarschap hadden (Commissie Sorgdrager, 2018, p. 110). De commissie 
Sorgdrager (2018, p. 106) constateert daarnaast hiaten in het registratiesysteem van de NVWA. Volgens de 
commissie bestaat het registratiesysteem uit zoveel interne schakels dat een tijdige, samenhangende en correcte 
registratie van signalen niet gegarandeerd kan worden – terwijl een tijdige signalering de reikwijdte van deze 
voedselcrisis had kunnen beperken. Binnen de keten heerste verdeeldheid en ontbrak het vertegenwoordigers 
aan gezag en doorzettingsmacht om de door de NVWA gestelde richtlijnen uit te voeren. Organisaties binnen de 
pluimveesector probeerden de verantwoordelijkheid voor het testen van de eieren bij de NVWA te beleggen 
(Commissie Sorgdrager, 2018, p. 104-105). 
 
Lerend vermogen & veerkracht 
In beide cases wordt door politieke ambtsdragers gereageerd op de evaluatierapporten. In de casus-Fipronil 
wordt middels een Kamerbrief gesteld de toezegging gedaan een overkoepelend plan op stellen waarin alle acties 
worden beschreven inclusief het tijdpad, de monitoring en de wijze waarop de Kamer wordt geïnformeerd. De 
Kamerbrief telt enkele concrete maatregelen op basis van het rapport van de commissie Sorgdrager, zoals de 
uniformering van het meldingenproces en de tijdige beoordeling daarvan door het BuRo, informatiedeling met 
het OM ter verbetering van het toezicht, en een eenduidiger communicatiebeleid. Ook wordt de toezegging 
gedaan de verhoudingen en verantwoordelijkheden tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te analyseren en waar nodig aan te 
scherpen (Bruins & Schouten, 2018). In reactie op het rapport van de Onderzoeksraad over de casus-Salmonella 
geeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een Kamerbrief aan welke concrete maatregelen de 
NVWA neemt die gericht zijn op preventie en incidentbeheersing. Deze maatregelen vloeien voort uit het advies 
van de Onderzoeksraad om meer de regie te nemen – en toe te zien op gezamenlijke incidentbestrijding door 
overheidsorganisaties en bedrijven, inclusief voorbereidingen daarop, en om in te grijpen als de situatie daar om 
vraagt (Schippers, 2013).  
 
Conclusie 
Het tijdig signaleren van dreigingen ‘early recognition’ wordt positief geëvalueerd bij de Casus-Salmonella; 
negatief bij de casus-Fipronil. Factoren die in deze afweging meespelen, zijn o.a. het volgen van procedures en 
registratiesystemen. De inschatting van de situatie ‘sensemaking’ wordt in beide cases negatief geëvalueerd. 
Factoren die in deze afweging meespelen, zijn de validatie van gegevens en communicatie en afstemming met 
betrokken actoren. In beide cases wordt de organisatie van de response positief geëvalueerd. Factoren die hierin 
meewegen, zijn tijdigheid, verantwoordelijkheid en het maken van een juiste afweging tussen belangen 
(gezondheid). In beide cases wordt de handhaving negatief beoordeeld. Factoren die hierin meewegen, zijn 
eenduidigheid en volledigheid in de afstemming met betrokkenen. In beide cases wordt de externe communicatie 
negatief beoordeeld. Factoren die hierin meewegen, zijn eenduidigheid en volledigheid richting de consument. 
In de casus-Fipronil wordt de ‘preparedness’ of ‘resilience’ van de autoriteit negatief beoordeeld. Factoren die 
hierin meewegen zijn het gebrek aan handboeken en plannen van aanpak; ineffectieve administratieve systemen; 
en versnipperde verantwoordelijkheden. In beide cases tonen organisaties leervermogen; dit is zichtbaar in 
toezeggingen en concrete maatregelen die ministers beschrijven in Kamerbrieven als reactie op de 
evaluatierapporten. In beide cases is sprake van imagoschade als gevolg van gebrek aan eenduidigheid in de 
communicatie en de onzekerheid bij consumenten. 
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Tabel 13.  
Overzicht effectiviteit van crisismanagement bij voedselcrises 
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De crisis in beeld krijgen 

1. Herkenning 
Monitoring, tijdige melding, methode voor herkenning 

Kwetsbaar Solide 

2. Sensemaking 
Model, expertise, overlegstructuur 

Kwetsbaar Kwetsbaar 

Organiseren van de response 
3. Besluitvorming 

Helder mandaat, opschaling, zicht op problemen   
Solide Solide 

4. Coördinatie 
Overzicht operatie, algemeen/functioneel, aandacht 

Betwistbaar Betwistbaar 

5. Koppelen en ontkoppelen 
Systeemkennis, contacten, zicht op impact van risico’s 

Betwistbaar Betwistbaar 

Communicatie met maatschappij 
6. Meaning-making 

Helder verhaal, onderbouwde scenario’s, handelingsperspectief. 
Kwetsbaar Solide 

7. Communicatie 
Informatiepositie, mediabeleid, sociale media 

Kwetsbaar Kwetsbaar 

Beleid  
8. Verantwoording 

Zicht op verantwoordingsprocessen, registratie, doelgroep 
Betwistbaar Betwistbaar 

9. Lerend vermogen 
Zicht op voortgang, reflectiemoment, grens overstijgend 

Betwistbaar Betwistbaar 

10. Veerkracht voor toekomstige crises 
Nieuwe normaal, analyse kwetsbaarheden, herbezinning 

Kwetsbaar Kwetsbaar 
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6.2.10 Orkaan 
Orkaan Irma 
Op woensdag 6 september 2017 werden Sint-Maarten, Saba en St. Eustatius getroffen door orkaan Irma; de krachtigste 
tropische cycloon sinds orkaan Wilma (2005). Op het toppunt van haar kracht (categorie 5) trok het oog over het eiland 
Sint-Maarten. Hoewel het aantal dodelijke slachtoffers gelukkig beperkt bleef waren de gevolgen enorm. Zo’n 90 procent 
van de gebouwen op Sint-Maarten ondervond schade: ruim 30 procent van de huizen was compleet ingestort en nog eens 
20 procent was zwaar beschadigd. Vrijwel alle infrastructurele voorzieningen, waaronder de lucht- en zeehavens, lagen 
geheel of grotendeels plat. De communicatie en informatievoorziening van en naar de eilanden verliep moeizaam 
vanwege de uitval van de communicatiemast. Ook waren er ernstige problemen op het gebied van de 
drinkwatervoorziening en het milieu. De effectiviteit van het crisismanagement wordt gecategoriseerd als kwetsbaar.  

 
Processen 
Als in de voorafgaande dagen op de Atlantische Oceaan een orkaan tot ontwikkeling is gekomen die richting het 
Caribisch gebied trekt, wordt besloten het wekelijks overleg in breder verband voort te zetten met het 
zogenoemde weer-impact-team (WIT) (IFV, 2018). Aan het WIT-overleg – dat deze keer voor het eerst voor het 
Caribisch gebied plaatsvindt – nemen dan tevens deel: het Nationaal Crisiscentrum (NCC), het Landelijk 
Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) en vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie, het ministerie 
van Economische Zaken (EZ) en het Nederlandse eiland Saba, vertegenwoordigers van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Tijdens het overleg meldt de meteoroloog van het KNMI dat de 
orkaan – Irma genaamd – inmiddels is uitgegroeid tot een categorie 3 orkaan. De verwachting is dat de orkaan 
woensdagochtend (lokale tijd) met windkracht 12 of meer ten noorden van Saba en St. Eustatius zal trekken. De 
lokale overheden van de betreffende eilanden hebben inmiddels – zoals gebruikelijk is bij orkanen van categorie 
3 of hoger – aan het ministerie van Defensie een verzoek om bijstand gedaan (IFV, 2018). Een bijstandsverzoek 
houdt in dat Defensie militairen zal leveren om de lokale autoriteiten te ondersteunen, bijvoorbeeld bij het 
inrichten van schuilplaatsen (orkaanshelters) voor bewoners van de eilanden. De lokale overheden van Saba en 
St. Eustatius hebben elk om tien tot vijftien militairen gevraagd. Van het eiland Sint-Maarten is een verzoek om 
bijstand ontvangen, in dit geval om honderd militairen. Naar het zich laat aanzien, zo bevestigt de meteoroloog 
van het KNMI, zal het oog van de orkaan recht over Sint-Maarten trekken. Dat bericht maakt de deelnemers aan 
het overleg enigszins ongerust over wat er staat te gebeuren. 
 
De crisis in beeld: herkenning en sensemaking 
Voordat de orkaan aan land komt is men het al eens over de ernst van de situatie. De lokale overheden en 
bewoners van Saba, St. Eustatius en Sint-Maarten bereiden zich die dag op het ergste voor. Scholen en bioscopen 
worden als schuilplaats in gereedheid gebracht, operaties in ziekenhuizen worden uitgesteld en vluchten 
geannuleerd (IFV, 2018). Ook worden boten uit het water gehaald en bewoners slaan water en voedsel in om het 
hoognodige in huis te hebben. Degenen die vrezen dat hun huis door de orkaan ernstige schade zal oplopen, 
kunnen – wanneer de orkaan passeert – in een opvanglocatie terecht. In Nederland vindt er die dinsdag om 16.00 
uur onder voorzitterschap van het DCC IenW een tweede teleconferentie plaats van het WIT (IFV, 2018). 
Deelnemers aan het overleg (het KNMI, NCC, LOCC, DCC-BZK, DCC-Defensie, DCC-EZ en vertegenwoordigers van 
Saba en St. Eustatius) melden elk de stand zaken en wat er eventueel aan voorbereidingen nog nodig is. Gemeld 
wordt dat Defensieschepen aan het beladen zijn met voorzieningen die woensdag of donderdag ter plaatse 
kunnen zijn. Er zijn op dat moment, zo meldt het DCC-BZK, nog geen afspraken vastgelegd over hoe in de nafase 
met de schade als gevolg van de orkaan zal worden omgegaan. Wel wordt verwacht dat de orkaan in ieder geval 
tot uitval van elektriciteit en communicatievoorzieningen zal leiden. Wanneer orkaan Irma de eilanden is 
gepasseerd, zal het dus lastig worden een beeld te vormen van de ravage die als gevolg van het natuurgeweld is 
ontstaan. Tijdens bijeenkomsten in het DCC IenW in Nederland worden niet alleen de meest noodzakelijke 
maatregelen besproken, maar ook zorgen geuit over de komst van orkaan José die op dat moment weliswaar nog 
beperkt in kracht is (categorie 1) maar wel richting de reeds getroffen Caribische eilanden trekt en deze 
waarschijnlijk zaterdag 9 september zal bereiken (IFV, 2018). 
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Het organiseren van de response: besluitvorming, coördinatie en (ont)koppeling 
De door het IFV verrichte studie naar de gebeurtenissen op Sint-Maarten en het crisismanagement zijn niet te 
beschouwen als een evaluatie van het gehele crisismanagement. De rapportage beperkt zich tot de door het 
Ministerie van IenW geleverde bijdrage aan het crisismanagement. In Nederland vindt een tweede 
teleconferentie plaats van het WIT met o.a. KNMI, NCC, LOCC, DCC-BZK, DCC-Defensie, DCC-EZ en 
vertegenwoordigers van Saba en St. Eustatius. Er zijn op dat moment nog geen afspraken vastgelegd over hoe in 
de nafase met de schade als gevolg van de orkaan zal worden omgegaan. Op maandag 11 september reizen een 
liaisons van het ministerie van BZK en IenW naar Sint-Maarten ten behoeve van de hulpverlening ter plaatse. 
Samen vormen zij op Sint-Maarten een team dat in de loop van enkele dagen zal uitgroeien tot een groep van 
dertien personen van verschillende ministeries (BZK, IenW, JenV en Defensie). Op Sint-Maarten coördineert de 
liaison van het DCC IenW de werkzaamheden ten behoeve van met name de lucht- en zeehaven, de 
drinkwatervoorziening en de afvalverwerking (IFV, 2018). Het crisismanagement vertoonde daarmee bekende 
patronen. Er was geen sprake van een centrum, waar alle organisaties en instellingen bij elkaar kwamen. Er 
werden juist op vele plaatsen crisiscentra en (tijdelijke) overleggremia gevormd. Belangrijk was dat de 
verschillende actoren (personen en organisaties) vooral deden wat zij moesten doen om de samenleving op Sint-
Maarten weer op gang te helpen. Juist daarom was afstemming van groot belang. Natuurlijk ging er (vanwege 
schaars vervoer, de tijdsdruk, de verschillende belangen en grote aantallen betrokken actoren) op het gebied van 
logistiek nog wel eens wat mis. Voor IenW heeft dat gelukkig nauwelijks tot onoverkomelijke problemen geleid 
en zijn de belangrijkste doelstellingen ten aanzien van de noodhulp redelijk snel gerealiseerd. In de totale 
verwoesting is veel geïmproviseerd. 
 
Communicatie met de maatschappij: meaning-making en (crisis)communicatie 
Voor wat betreft de informatievoorziening over de situatie op Sint-Maarten is het ministerie van IenW de eerste 
dagen vooral afhankelijk van berichtgeving door Defensie en de media. De militairen ter plaatse inventariseren 
de schade (damage assessment) en assisteren op verzoek van de gouverneur van Sint-Maarten bij de handhaving 
van de openbare orde en veiligheid. Omdat op Sint-Maarten de communicatiemasten en elektriciteit zijn 
uitgevallen, is er maar een zeer beperkte mogelijkheid tot informatie-uitwisseling tussen de liaisons op Sint-
Maarten en de collega’s in Den Haag. De eerste dagen is de stroom aan binnenkomende berichten enorm en is 
het zoeken naar een werkwijze die, ook gezien het tijdsverschil, het meest praktisch is. Vanaf de derde dag stelt 
de liaison van DCC IenW op een vast moment rond 23.00 uur lokale tijd een situatierapport op, zodat het hoofd 
DCC IenW deze informatie ter beschikking heeft wanneer in Nederland de dag begint. Er had op Sint-Maarten een 
ramp plaatsgevonden en dat had uiteraard grote gevolgen voor de mogelijkheden om vanaf en met Sint-Maarten 
te communiceren. Het duurde een aantal dagen totdat er informatie over de situatie ter plaatse beschikbaar 
kwam. Maar ook nadien beïnvloedde de situatie de communicatiemogelijkheden.  
 
Besluiten 
Er is gedaan wat men kon om tijdig te signaleren en een team naar Sint-Maarten te sturen. De gevolgen van 
orkaan Irma voor Sint-Maarten waren uitzonderlijk groot. Hoewel Sint-Maarten een onafhankelijke status heeft, 
maakt het wel deel uit van het Nederlandse Koninkrijk. Dit gegeven, alsook de lange geschiedenis van Nederland 
met het eiland, maakte dat vanuit Nederland hulp werd georganiseerd. In eerste instantie militair, maar later ook 
civiel. Mede omdat de (vitale) infrastructuur van het land fors was geraakt en deze cruciaal was voor het herstel, 
speelde het ministerie van IenW een grote rol. Welke rol er genomen kon worden, was niet erg duidelijk gezien 
de speciale status van Sint-Maarten en de verschillen daarin met Saba, Sint-Eustatius die tegelijkertijd werden 
getroffen. Door de gebrekkige communicatiemogelijkheden werden besluitvormingsprocessen bemoeilijkt. 
 
Beleid 
Verantwoording, lerend vermogen en veerkracht 
Ter verantwoording van de verleende bijstand en ondersteuning bij het crisismanagement is door het IFV een 
evaluatie verricht. Die evaluatie diende ter informatie van de autoriteiten over de rol van Nederland bij de 
geboden crisisbeheersing. De evaluatie heeft lessen opgeleverd voor de toekomst. Die lessen hebben betrekking 
op de wijze waarop een betere voorbereiding op dergelijke verwoestende orkanen kan plaatsvinden door 
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enerzijds ontwikkelingen van een gezamenlijk strategie daartoe; hands on voorbereiding in de vorm van training, 
alsook verdieping in de staatkundige juridische verhoudingen en daardoor bevoegdheden op de eilanden. 
Reflectie, financiële afwikkeling en netwerkmanagement zijn als aandachtpunten genoemd, waarop nadere 
oriëntatie nodig is. In 2019 is door het IFV een rapport gepubliceerd waarin naar aanleiding van een aantal 
internationale overstromingen wordt geschreven over maatschappelijk herstel na grootschalige overstromingen. 
Ook de casus van de Orkaan Irma op Sint-Maarten wordt daarin geanalyseerd en in de overwegingen betrokken 
(IFV, 2019). Naar aanleiding van de ervaringen op Sint-Maarten is door de Algemene Rekenkamer een document 
ontwikkeld ten behoeve van de nasleep van de crisis en de wederopbouw van Sint-Maarten (Algemene 
Rekenkamer, 2018). Dat document legt een groot accent op wederopbouw, op herstel. In de trends van 
klimaatverandering, was wat meer aandacht voor een herdefiniëring van de toekomst, een weerbare, duurzame 
toekomst raadzaam geweest. 
 
Conclusie 
Een ramp als de orkaan Irma is ‘hors categorie’. Een adequaat en effectief disaster management van dergelijke 
ramp is door de grote verwoesting te veel verwacht. Toch is er geëvalueerd en geanalyseerd en zijn er lessen 
getrokken voor de toekomst. Er is een gevoel ontstaan dat men gedaan heeft wat men kon onder de 
omstandigheden. Tegelijkertijd is er geconstateerd, dat de rampenbestrijding heldere netwerken en 
samenwerkingsstructuren vraagt en dat die in de verhouding met Sint-Maarten onvoldoende was 
uitgekristalliseerd. Dat leidde tot stroeve samenwerking op onderdelen. De totale verwoesting van de 
infrastructuur heeft de communicatie en coördinatie bemoeilijkt. Daarnaast is in technisch opzicht is een 
herbezinning op de noodzakelijke noodvoorzieningen en nood infrastructuur een punt van aandacht. 

Tabel 14.  
Overzicht effectiviteit van crisismanagement bij orkaan Irma 
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De crisis in beeld krijgen 
1. Herkenning 

Monitoring, tijdige melding, methode voor herkenning 
Solide 

2. Sensemaking 
Model, expertise, overlegstructuur 

Solide 

Organiseren van de response 
3. Besluitvorming 

Helder mandaat, opschaling, zicht op problemen   
Kwetsbaar 

4. Coördinatie 
Overzicht operatie, algemeen/functioneel, aandacht 

Kwetsbaar 

5. (Ont)koppelen 
Systeemkennis, contacten, zicht op impact van risico’s 

Kwetsbaar 

Communicatie met maatschappij 
6. Meaning-making 

Helder verhaal, onderbouwde scenario’s, handelingsperspectief. 
Kwetsbaar 

7. Communicatie 
Informatiepositie, mediabeleid, sociale media 

Kwetsbaar 

Beleid  
8. Verantwoording 

Zicht op verantwoordingsprocessen, registratie, doelgroep 
Solide 

9. Lerend vermogen 
Zicht op voortgang, reflectiemoment, grens overstijgend 

Kwetsbaar 

10. Veerkracht voor toekomstige crises 
Nieuwe normaal, analyse kwetsbaarheden, herbezinning 

Kwetsbaar 
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6.3 Resultaten van de focusgroepen 
 
6.3.1 Opzet van de besprekingen 
In de aanpak van het onderzoek zijn sessies in focusgroepen opgenomen. Doordat er veel digitaal gewerkt moest 
worden hebben de onderzoekers de voorkeur gegeven aan afzonderlijke bijeenkomsten met groepen van 
onderzoekers, practitioners en beleidsmedewerkers. Daarnaast is een aanvullende bijeenkomst belegd met de 
evaluatoren van de Wet op de Veiligheidsregio’s. Alle bijeenkomsten kenden een opbouw in drie rondes:  
 
Eerste ronde 
Eerst werd een presentatie gegeven van in de literatuur aangetroffen trends in de waarschijnlijkheid van 
voorkomen en de omvang van de impact van crises. Daarna volgde een gesprek over de herkenbaarheid van die 
trends en de bruikbaarheid ervan als categorisering van te bestuderen voorbeelden van crises. 
 
Tweede ronde 
In een tweede deel van de bespreking volgde een presentatie van de bevindingen van de onderzoekers bij het 
bestuderen van de tot dan toe geselecteerde cases. Wederom ging het gesprek over de herkenbaarheid van de 
bevindingen en de implicaties ervan voor crisismanagement en voor kennisontwikkeling op dat gebied. 
 
Derde ronde 
In een derde ronde werd het gesprek gericht op de vraag wat beelden van een gewenste toekomst zijn en welke 
ingrediënten (werkwijzen, maatregelen, toerusting, organisatievormen) nodig zijn om die toekomst mogelijk te 
maken. Daarbij stond wederom de vraag centraal welke kennisontwikkeling daartoe van belang is. 
 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de bevindingen uit de verschillende focusgroepen en wordt 
weergegeven waar de verschillen en overeenkomsten liggen.  
 

NB. In bijlage 1 zijn de uitgebreide verslagen van de besprekingen opgenomen 
 
6.3.2 Beknopt overzicht van de inhoud van de besprekingen 

Ronde 1 Opmerkingen over de oriëntatie op trends in het optreden van crises 

Thematiek Aantal x benoemd Strekking van de opmerkingen 
Onderscheid tussen risico’s, 
hazards en crises 

1 Het gaat achtereenvolgens om: 
a. het omgaan met dreigingen,  
b. het reageren op rampen, en  
c. het managen en beheersen van de ontwrichting die daarvan het 
gevolg is.  

Trends hebben weinig 
voorspellende waarde 

2 Rampen uit het verleden voorspellen de toekomst niet. Percepties 
van de kans op een ramp zijn al helemaal onbetrouwbaar. Veelal 
wordt gefocust op het beheersen van voorbije rampen. 

Trends leveren een basis 
voor categorisering 

3 De verrichte inventarisatie van rampen is wel behulpzaam voor het 
categoriseren ervan. 

Een aantal soorten cases zijn 
nog onderbelicht 

3 De scope van het onderzoek betreft traditionele crises en rampen. 
Crises als migratiecrises, cybercrises en hybride crises met een 
(geo)politieke component blijven onderbelicht 

Noodzaak van variatie in 
soorten cases 

1 Om een evenwichtige analyse te doen is het van belang variatie in 
type cases na te streven. 

Aandacht voor negatieve 
bias in evaluaties 

1 Omdat het in de cases telkens om evaluatie gaat van de 
responsfase in situaties waarin situatie uit de hand is gelopen, 
ontstaat een overdreven negatief beeld. Dat zou anders zijn als ook 
gevallen van effectieve afwending van crises waren meegenomen. 
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Ronde 2  Opmerkingen bij de onderzoeksfase van analyse van de cases 

Thematiek Aantal x benoemd Strekking van de opmerkingen 
Crisisbeheersing is een 
professie/expertise 

3 Het is ontoereikend om crisisbeheersing over te laten aan hen die 
het treft. Beter is het om mensen gericht te professionaliseren in 
crisisbeheersing en hun daarin een belangrijke rol te geven. 

Steeds hogere eisen aan 
informatiemanagement en 
analyse 

3 Geldt in het bijzonder voor informatiemanagement en analyse in 
de huidige en toekomstige tijd van toenemende communicatie via 
media en sociale media en informatievoorziening uit 
uiteenlopende bronnen en kanalen. 

Crisisbeheersing vereist een 
doel en een verhaal 

3 Crisisbeheersing is te vaak georiënteerd op ad-hoc oplossingen. 
Bestuurders zouden meer moeten delegeren aan operationeel 
leiders en zelf veel meer moeten focussen op de langere termijn 
ontwikkeling van de crisis en te duiden of framen in een verhaal 
met een perspectief dat met de betrokkenen gedeeld wordt. 

Meer aandacht voor rol 
burgers en maatschappij 

3 In de hedendaagse samenleving is het van belang het vermogen 
van burgers om een bijdrage te leveren aan crisisbeheersing hoger 
in te schatten en hen en ook andere maatschappelijke spelers 
nadrukkelijker te betrekken bij crisisbeheersing.  

Ondersteuning door crisis 
expert teams 

3 Als crisisbeheersing een professie is, is het niet verantwoord 
crisisbeheersing over te laten aan de mensen die het treft, beter is 
het expertteams beschikbaar te hebben voor ondersteuning. 

Balans tussen de rol van 
bestuurders en experts 

4 De balans tussen de bestuurlijke verantwoordelijkheid en inbreng 
van deskundigen in het proces is een delicate. Het vinden van die 
balans is een onderwerp dat nadere aandacht verdient 

Versteviging koppeling 
tussen algemene en 
functionele keten 

4 De aandacht is sterk gericht op de vraag of veiligheidsregio’s en 
andere partners werken volgens opgestelde procedures. Het 
accent ligt daarbij op de algemene keten. Uitdaging is de 
samenwerking met functionele ketens te verstevigen 

Coördinatie samenwerking 
publieke en private partners 

4 Voor de toekomst is de noodzakelijk vervolgstap om ook de 
samenwerking met andere dan publieke partners te versterken 

Aandacht voor interregionale 
en internationale 
crisisbeheersing 

3 Crisis zijn in toenemende mate grensoverschrijdend (regionaal 
nationaal, globaal) Dat vereist een herbezinning op of 
aanscherping van opschalings- en coördinatie werkwijzen   

Persoonsgebonden factoren 
van belang, maar 
onderbelicht 

3 In crisisbeheersing is veel afhankelijk van de kwaliteiten van de 
mensen die het doen.  Echter in evaluaties staan de 
persoonsfactoren zelden centraal in de analyses.  

Accent op leren, veerkracht 
en kennisontwikkeling vereist 

4 Het beheersen van crisis en rampen is veelal gericht op herstel van 
de oude situatie. Reëler is het om de crisis te beschouwen als een 
moment van herbezinning op de toekomst. Daarbij gaat leren en 
om kennisontwikkeling ten aanzien van de aanpak van de crisis, de 
borging van veiligheid, de herinrichting van de situatie en de 
competenties die voor dat alles vereist zijn. 

Noodzaak van 
doorsnijdende/overstijgende 
evaluatie 

4 Te veel evaluatie richten zich op de aanpak van een betreffende 
crisis met als conclusies ideeën over hoe eenzelfde crisis aan te 
pakken. Beter is om conclusies af te leiden voor crisisbeheersing in 
algemene zin, of soorten crises in bredere categorieën. 

Kennisontwikkeling in 
preparatie; OTO, response en 
nazorgfase 

3 Expertise in crisisbeheersing kan het beste worden verworven in 
een samenhang van preparatie-, OTO, en reële 
crisisbeheersingssituaties. Die samenhang maakt van de professie 
een functie met continuïteit, professionaliteit en verdieping. Zo is 
crisisbeheersing geen bijzaak, maar kernfunctie. 

Crises steeds vaker 
hybride/grensoverschrijdend 

3 Crises vertonen steeds vaker kenmerken op de grens van 
traditionele rampenbestrijding en internationale (geo)politiek/ 
criminaliteit. Dat vraagt om het doordenken van samenwerking 
om de respons op dergelijk hybride crises te versterken. 
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Ronde 3 Implicaties voor de toekomst 

Opmerkingen kwesties Aantal x benoemd Strekking van de opmerkingen 
Evaluatie van de Covid-19 
en de betekenis daarvan 
voor toekomst 

1 Gezien de duur, de complexiteit van de Covid-19 crisis biedt analyse 
daarvan veel mogelijkheden om te leren. Het is een ook een lange 
periode van oogsten van wat er in voorgaande jaren in 
crisisbeheersing is ontwikkeld, geleerd en afgeleerd. 

Onderzoek naar de eisen 
aan informatiemanagement  

4 Enorme groei van beschikbare informatie van allerlei gehalte. 
Daarin een weg vinden is steeds gecompliceerder en vraagt om 
intensivering van de professionalisering op dit vlak. 

Onderzoek naar burger-
participatie 

4 Burgers en maatschappelijk organisaties spelen in toenemende 
mate een rol in crisisbeheersing. Het managen daarvan is een van 
de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst 

Onderzoek naar de rol van 
persoonskenmerken 

3 De juiste mensen op de juiste plek bepaalt in hoge mate het succes 
van crisisbeheersing. Welke eigenschappen spelen een rol en hoe 
kunnen die optimaal geworven, ontwikkeld en ingezet worden. 

Onderzoek naar vormen 
van hybride crises en hun 
beheersing 

2 In crises zitten steeds vake hybride elementen die grenzen aan 
oorlogvoering geopolitiek en criminaliteitsbestrijding en 
ondermijning van democratische processen. Die verschuiving 
vereist heroriëntatie op de rollen en taken. 

Onderzoek en ontwikkeling 
van werkwijze voor 
doelgerichte communicatie  

1 Communicatie is te vaak te ad-hoc en te weinig doelgericht. 
Bezinning op werkwijzen die doelgericht, methodisch en met oog 
voor de daarbij behorende sensemaking en narratieve aspecten.  

Anticiperen op 
verschillende crises met 
bijbehorende scenario’s 

3 Onderzoek is nodig om te bezien in hoeverre crises met generieke 
methoden kunnen worden aangepakt; en waar juist differentiatie 
naar crisistypen met bijbehorende respons strategieën nodig is. 

Onderzoek de context 
waarin crises ontstaan en 
zicht ontwikkelen, en hoe 
context van invloed is op de 
aanpak van crises. 

1 Crises verschillen niet alleen naar de aard, maar ook naar de context 
waarin ze zich voltrekken. Er is weinig zicht op de organisatorische, 
beleidsmatige en bestuurlijke en maatschappelijke contextfactoren 
die een rol spelen. Hoe context de interactie tussen bestuurders, 
betrokkenen en burgers beïnvloedt en wat best-practices zijn.  

Onbenut blijven van 
wetenschappelijke kennis 
ten aanzien van 
crisismanagement 

1 Het onderbenut blijven van wetenschappelijke kennis is een 
obstakel in de ontwikkeling van kwaliteit in de crisisbeheersing. Dit 
vraagt om onderzoek naar mogelijke bottlenecks en blokkades in de 
wisselwerking tussen wetenschap, beleidsmakers en practitioners. 

Oefeningen en simulaties 
als systematische 
kennisontwikkeling 
 

4 Crisis doen zich te zelden voor om ze te beschouwen als een bron 
van voldoende kennisontwikkeling. Dat kan veranderen als ook 
oefeningen en simulaties worden ingezet als ontwikkelsituaties 
voor kennisproductie ten aanzien van crisismanagement en als 
bron voor een wetenschappelijk onderzoek. 

Onafhankelijk 
wetenschappelijk 
onderzoek in het werkveld 
van crisismanagement 

1 Naast praktijkgericht onderzoek blijft het van belang onafhankelijk 
wetenschappelijk onderzoek te doen/ te laten doen om zodanig 
ruimte te creëren voor verdieping van inzicht crisis- en 
crisisbeheersingsprocessen en aanscherping of innovatie daarvan.  

Onderzoek naar dilemma’s 
en keuzes van bestuurders 
in tijden van crisis  

1 Bestuurders maken soms andere afwegingen dan experts. Wat 
beweegt hen en welke dilemma’s ervaren zij, welke afwegingen 
maken ze en wat is de betekenis daarvan in de dynamiek tussen hen 
en andere betrokkenen. Inzicht daarin kan voeding bieden aan 
toekomstige beleidsontwikkeling. 
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6.3.3 Onderscheidende prioriteiten in de besprekingen van de verschillende focusgroepen 
 
De professionals 
Professionals benadrukken de praktische vereisten in de steeds complexer en meer hybride wordende praktijk. 
Daarbij staan het werken in een complexe bestuurlijke context, veelzijdige accountability, samenwerking met 
netwerkpartners in nieuwe structuren, of expertteams voorop als toekomstige ontwikkelingen. 
 
De onderzoekers 
De onderzoekers vragen zich vooral af vanuit welke kader en op welk wijze er onderzoek gedaan moet worden 
naar typen crises in uiteenlopende contexten met elk hun eigen dynamiek en professionele vereisten. De 
onderzoekers leggen de nadruk op de analyse kaders, de noodzaak van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek 
naar crisisbeheersing en op de noodzaak om tot systematische ontwikkeling van kennis te komen. 
 
De beleidsambtenaren 
De beleidsambtenaren zijn specifiek geïnteresseerd in de dynamiek die zich afspeelt tussen bestuurders en 
bevolking. Wat zijn de drijfveren en de dilemma’s van bestuurders. Hoe beïnvloeden bestuurlijke handelingen de 
publieke reactie daarop en waar zijn kritisch (kantel)punten daarin aan te wijzen. Wat is bepalend voor de reacties 
van burgers en op welke manieren kunnen die meegenomen worden? 
 
De evaluatoren  
De evaluatoren van de Wet op de Veiligheidsregio’s benadrukken de noodzaak van professionaliseren van het 
veld en om structuren door te ontwikkelen naar een next level, waarop meer uitwerking wordt gegeven aan 
opschaling en netwerksamenwerking op hogere niveaus van complexiteit en opschaling.   
 
6.3.4 Gedeelde prioriteiten 
Een aantal onderwerpen en prioriteiten zijn in alle focusgroepen naar voren gebracht en besproken. Deelnemers 
waren van opvatting dat crisismanagement werk is voor professionals. Professionalisering van mensen en 
organisaties en systemen zijn voor allen een prioriteit. Informatiemanagement en analyse van grote 
hoeveelheden informatie zijn hierbinnen extra van belang. Crisismanagement vraagt geen ‘one size fits all’ 
aanpak, maar onderzoek naar clustering van typen rampen en crises, die om differentiële aanpakken vragen. De 
rol van burgers en maatschappelijke partners dient versterkt en benut en gemanaged te worden. Naar de wijze 
waarop is nader onderzoek gewenst. Onderzoek naar de rol van personen/persoonskenmerken in 
crisismanagement vraagt extra aandacht. Crisismanagement vereist werkwijzen om te komen tot een methodisch 
doelgerichte aanpak met een doel, een perspectief en een verhaal/framing. Expert ondersteuningsteams zijn de 
moeite waard om als bijdrage aan kwaliteit van crisismanagement te beproeven.  Daartoe moet wel doordacht 
worden hoe expertrollen en de bestuurlijke verantwoordelijkheid daarin vorm krijgen en in balans zijn.  
 
In alle bijeenkomsten is gesignaleerd en besproken dat crisismanagement in steeds sterkere mate 
grensoverschrijdend/doorsnijdend werk vraagt en is gewezen op het belang van ontwikkeling van 
netwerksamenwerking, waarbinnen met relevant publieke en private partners over grenzen van kolommen, 
regio’s en landen heen wordt samengewerkt in alle fasen van crisismanagement. Deelnemers geven aan dat de 
nadruk te veel heeft gelegen op de publieke partners in de algemene keten. Nu is het tijd om dat uit te breiden 
en te versterken in de functionele ketens en met private partners. Deelnemers geven aan behoefte te zien aan 
crisis-overstijgende evaluaties en evaluaties van clusters van crises om de kwaliteit van crisismanagement te 
versterken. Allen zien kansen om door het verbinden van preparatie, opleiding, oefenen en training en evaluaties 
van crises de professionalisering en kennisontwikkeling te verdiepen en te versterken. Met name oefenen (o.a. in 
de vorm van simulaties) kan strategisch worden ingezet met het oog op kennisontwikkeling ten aanzien van 
relevante aspecten en ontwikkelingen van en in crisismanagement. 
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7. Conclusies 
7.1 Beantwoording onderzoeksvragen 

Vraag 1. Welke trends in soorten risico’s en crises en de omgang daarmee in het kader van crisisbeheersing 
kunnen worden vastgesteld?   
Bij de bestudering van trends in de frequentie van voorkomen en impact van soorten crises en rampen is gebleken 
dat het moeilijk is om op grond van wereldwijde en Europese trends te komen tot een valide voorspelling met 
betrekking tot Nederland. Dit betekent niet dat er geen enkele conclusie valt te trekken. Er is wel degelijk een 
aantal crises/rampen waarvan kan worden aangenomen dat het risico erop groter is geworden en aan de andere 
kant een aantal crisis/rampentypen die zich steeds minder lijken te voltrekken. Uit de bestudering van de 
literatuur/databases is een aantal trends af te leiden. De effecten van klimaatverandering en de gevolgen daarvan, 
verdroging, wateroverlast, hittestress, stormen, hoogwater en verlies van biodiversiteit zijn daarvan voorbeelden. 
Daarmee hangt bijvoorbeeld een vergrote kans op het optreden van grote natuurbranden samen als indirect 
gevolg van de klimaatverandering. Toch zien we hierbij niet per se een grotere kans ontstaan op natuurbranden, 
maar eerder neemt de ernst van individuele incidenten toe. In de categorie man-made disasters is een licht 
dalende trend waar te nemen, met als uitzondering de transportsector. Toch blijft het risico op man-made 
disasters consequent aanwezig volgens de EM-DAT-database.  
 
Wat vooral naar voren kwam bij het bestuderen van de trends in crises is dat niet een stijgende trend bepalend 
is voor beleid, maar met name individuele incidenten die in het oog springen. Een goed voorbeeld is terrorisme. 
Waar de islamitische terreurdreiging in rapporten cijfermatig ondergeschikt blijft als dreigingen uit 
nationalistische hoek, leiden juist de reeks islamitisch geïnspireerde aanslagen door Europa tot een verhoogde 
alertheid en uitgebreide preparatie voor terrorismegevolgbestrijding. Deze ontwikkelingen zijn in de 
besprekingen in de focusgroepen als herkenbaar aangeduid en ook zichtbaar bij andere typen crises. Dat laat 
onverlet dat de focusgroepen de voorspellende waarde van de analyses relativeren.  
 
In alle besprekingen met focusgroepen is geconstateerd dat de poging tot analyse van trends in bepaalde soorten 
crises om meerdere redenen beperkte waarde heeft. De aard van de beschikbare gegevens vormt een deel van 
de verklaring. De mate waarin crises voorkomen is wel geboekstaafd, maar de mogelijkheid om uit algemene 
trends, of Europese trends een valide vertaling te maken naar wat er dan op nationaal niveau te verwachten valt, 
is moeilijk omdat de contexten sterk verschillen. Onder de geraadpleegde databases zijn naast feitelijke gegevens 
ook veel percepties van trends aangetroffen, bijvoorbeeld in de trendanalyses van het World Economic Forum. 
Die percepties reflecteren vooral het risicobewustzijn van bepaalde sectoren (in dit geval vooral economische 
weerbaarheid), en hebben daardoor minder predictieve validiteit volgens de geraadpleegde onderzoekers.  
 
Deze in het onderzoek geïdentificeerde trends zijn in de besprekingen in de focusgroepen wel als herkenbaar 
genoemd. Dat laat onverlet dat de focusgroepen de voorspellende waarde van de analyses relativeren. Bij de 
rapportage waarin de trends besproken worden zien we vooral de neiging terug om de kans op toekomstige crisis 
te verklaren vanuit de ervaringen in het verleden. Zo zien we na het optreden van hoogwater of terreuraanslagen 
de kans op het terugkeren van een dergelijke crisis groter worden ingeschat.  

Vraag 2. Welke factoren bevorderen op meso-(organisatie) en micro-(individueel) niveau de effectiviteit en tijdig-
heid van crisisbeheersing? Op welke wijze zijn deze factoren te beïnvloeden? Wat betekent dit concreet voor de 
besluitvorming tijdens crisisbeheersing in de Nederlandse context? 

Uit de vergelijkende casestudie komt een aantal factoren naar voren zijn die invloed hebben op de effectiviteit 
van crisismanagement. In het onderzoek is systematisch bekeken hoe de effectiviteit van crisismanagement is 
geëvalueerd en welke factoren daaraan ten grondslag lagen. De bevindingen zijn gecategoriseerd aan de hand 
van vier thema’s: crisis in beeld, organisatie van de response, communicatie met de maatschappij en beleid. In de 
focusgroepen zijn wetenschappers, professionals, beleidsambtenaren en wetsevaluatoren gevraagd om reflectie. 
Dit geeft de huidige stand van zaken weer rondom het leren van crises. Dit overzicht confronteren we met de 
state-of-the-art kennis uit de wetenschappelijke literatuur. Samen levert dit inzicht in de huidige stand van zaken 
in crisismanagement, wat de input vormt om een onderzoeksagenda te formuleren. 
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Processen en factoren  

De vergelijkende casusanalyse laat zien op welke processen volgens de crisisevaluaties de effectiviteit van de 
operatie beoordeeld is als kwetsbaar, betwistbaar en solide. Het laat daarmee de overkoepelende 
procescategorieën zien, waarbinnen naar factoren kan worden gezocht. Deze koppeling van proces en factoren 
achten wij cruciaal, omdat crisissituaties zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarmee de relevante factoren 
binnen een proces gaan schuiven. Zo is voor het bepalen van effectiviteit van belang om te kijken wat het doel is 
binnen een deelproces en of dit doel wordt behaald. In de beantwoording van deze vraag werken we eerst de 
kernprocessen uit in onderstaande tabel, waar binnen vraag 2a we verder inzoomen op de relevante factoren en 
condities binnen deze processen. Uit de tabel wordt zichtbaar dat een reeks processen de effectiviteit volgens de 
evaluatierapporten (negatief) beïnvloeden. Met name de processen van herkenning, sensemaking, (ont)koppelen, 
meaning-making en communicatie met de maatschappij laten vele kwetsbaarheden zien. Daarbij moet wel 
worden opgemerkt dat er in de keuze van de bestudeerde cases een bias zit, omdat de reden dat er evaluaties 
worden gedaan er vaak op wijst dat er in de cases zaken mis zijn gelopen. Een belangrijke omissie in het veld is 
dat er veel minder geleerd wordt van succesvol optreden en daarmee factoren die positief bijdragen aan 
effectiviteit onderbelicht blijven. Dat is duidelijk zichtbaar in de tabel, alsmede een oproep voor vervolgonderzoek 
in crisismanagement.  
 
Tabel 15.  
Overzicht effectiviteit van crisismanagement 
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De crisis in beeld krijgen         
1. Herkenning 

Monitoring, tijdige melding, methodiek 
K/B K K/S K K K/B K B S B 

2. Sensemaking 
Model, expertise, overlegstructuur  

K/B K K K B K/B B B S K/B 

Organiseren van de response         
3. Besluitvorming 

Mandaat, opschaling, zicht op problemen   
B/S B S K/B B B B K/B K B 

4. Coördinatie 
Overzicht, algemeen/functioneel, aandacht  

K B B K B B B K/B K K 

5. (Ont)koppelen 
Systeemkennis, contacten, zicht op risico’s  

B B B K/B K/B B K/B K/B K K/B 

Communicatie met maatschappij         
6. Meaning-making 

Frame, scenario’s, handelingsperspectief  
K/B B K/S K K K/B K K K K 

7. Communicatie 
Informatie, mediabeleid, sociale media  

K/B B K K K B B K K K/B 

Beleid          
8. Verantwoording 

Inzicht, registratie, doelgroep  
B B/S B B B B B B/S S B 

9. Lerend vermogen 
Voortgang, reflectie, grens overstijgend  

S B/S B B B/S B K/B B K B 

10. Veerkracht voor toekomstige crises 
Nieuwe normaal, kwetsbaarheden 

B B K B B B K/B B/S K B/S 

 
 K Kwetsbaar B Betwistbaar S Solide 
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Vraag 2a. Welke organisatie-, team- en individuele- condities en factoren beïnvloeden op mesoniveau en 
microniveau effectiviteit van crisisbeheersing?  

De crisis in beeld  
Uit de analyse van de cases blijkt dat in evaluaties herkenning en sensemaking veelal als kwetsbaar of betwistbaar 
worden beoordeeld. Dit is problematisch, omdat de processen van recognitie en sensemaking van 
doorslaggevend belang zijn om de crisis in beeld te krijgen en de juiste opschaling of crisisorganisatie te activeren. 
De beeldvorming heeft daarmee grote invloed op de effectiviteit van het organiseren van de response, relevante 
partners herkennen voor ketensamenwerking en voor communicatie met de maatschappelijke partners om de 
maatschappelijke impact van een crisis te beteugelen.  
 
Op microniveau zien we dat als er in de evaluaties problemen met beeldvorming worden geconstateerd, dit gaat 
om zicht op de operatie. Belangrijke condities op microniveau zijn zicht op de incidentlocatie en zicht op de inzet 
van eenheden. Op mesoniveau zien we dat er in evaluaties vooral aandacht wordt besteed aan 
informatiemanagement. Belangrijke condities op mesoniveau voor informatiemanagement zijn daarbij toegang 
tot systemen, een integraal informatiebeeld en de zichtbaarheid en informatiedeling met ketenpartners. Als er 
niet aan deze condities wordt voldaan beperkt dit direct de effectiviteit van de operatie. Toch laat dit vooral de 
focus in de evaluatierapporten op informatiemanagement zien en verhult dit belangrijke onderliggende factoren 
op microniveau. 
 
Factoren die in de beeldvorming bepalend zijn met de uitkomst hebben op microniveau te maken met het 
inschatten van (afwijkende) signalen en op mesoniveau te maken met het inschatten van de maatschappelijke 
impact en/of de rol van ketenpartners. Deze aspecten kunnen worden onderbouwd met theoretische inzichten. 
Zo blijkt dat het inschatten van afwijkende signalen consequent problematisch is, waarbij routinematig 
terugvallen op draaiboeken en procedures een adequaat beeld van de urgentie van crisis in de weg staat. Hier 
spelen individuele biases en human factors mogelijk een cruciale rol, echter hier wordt nauwelijks aandacht aan 
besteed. Daarnaast zien we dat vanuit sensemaking theorie het probleem van een dominant beeld of frame 
consequent terugkeren. Als eenmaal een beeld is gevormd en in de informatiesystemen is vastgelegd blijkt het 
aanpassen van dit beeld een lastige opgave. Hier speelt mee dat op operationeel niveau meerdere signalen wel 
worden opgepikt, maar dat dit in beperkte mate zijn doorgang vindt richting tactisch en strategisch niveau. Er is 
dus relatief weinig aandacht voor de noodzaak om continue het beeld te blijven updaten na gelang de crisis zich 
verder ontwikkelt. Dit heeft wel degelijk grote gevolgen voor de effectiviteit in de geanalyseerde cases, omdat 
zodoende niet altijd de juiste ketenpartners in beeld komen of de response niet adequaat inspeelt op 
daadwerkelijke situatie. Voorbeelden hiervan komen in vele cases terug, zoals terrorismegevolgbestrijding, 
wateroverlast, voedselcrises, uitval kritieke infrastructuur en transportongevallen.  
 
Tabel 16.  
Condities en factoren voor recognitie en sensemaking  

 Microniveau   Mesoniveau  
Evaluaties Academische inzichten Evaluaties Academische inzichten 

Condities 
 
Voorwaarden/ criteria voor 
effectief crisismanagement 
 

- Zicht op incidentlocatie 
(of verbinding met actoren 
die zicht hebben) 
- Zicht op inzet eenheden 
- Eenduidige doelstelling 
voor de operatie 

- Situation awareness 
(Endsley, 1995) 
- Option awareness (Pfaff 
et al., 2013) 

- Toegang tot 
informatiesystemen 
- Integraal informatiebeeld 
- Zichtbaarheid informatie 
voor partners 

- Information management 
System 
- Common Operational 
Picture (Wolbers & 
Boersma, 2013) 
- Collaboration awareness 
(Treurniet et al., 2012) 

Factoren  
 
Element of omstandigheid 
die bepalend is voor 
uitkomst 

- Inschatten urgentie  
- Opmerken van 
afwijkende signalen 
- Herinterpreteren van 
doelstelling  
-  Operationele zuigkracht 
(te grote focus op incident 
i.p.v. gevolgen) 
 
 

- Weak signals (Turner, 
1987)  
- Cues (Weick, 1995) 
- Dominant framing 
(Weick, 1993) 
- Chronic unease (Reason, 
1997) 
- Cognitive biases (Tversky 
& Kahneman, 1974) 
- Groupthink (Janis, 1972) 

- Inschatten reikwijdte en 
maatschappelijke impact  
- Routinematige inzet van 
draaiboeken 
- Beperkte input vanuit en 
met ketenpartners 
- Ongestructureerde 
informatiedeling 
- Delen en verrijken van 
beeld in keten  

- Information sharing 
(Carlile, 2002) 
- Adaptive sensemaking 
(Weick, 1995) 
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Organiseren van de response  
Het effectief organiseren van een response komt veelvuldig terug in de evaluatierapporten, met name wanneer 
er asynchroon en/of niet volgens de protocollen wordt opgeschaald. Relevante condities op microniveau zijn 
hierbij kennis over bevoegdheden, normen voor opschaling, en over wie er tot opschaling kan besluiten. Op 
mesoniveau zijn het bestaan van plannen en protocollen voor opschaling en toegankelijke informatievoorziening 
van belang. Veelal wordt in evaluaties aangetoond dat er niet of gedeeltelijk volgens de procedures is gewerkt. 
De belangrijkste factoren die worden gesignaleerd in de evaluatierapporten zijn een ongestructureerde 
opschaling, beperkte communicatie en afstemming en beperkte uitvoerbaarheid van tactische of strategische 
besluiten. Als we dit confronteren met de wetenschappelijke literatuur signaleren we een problematische 
ontwikkeling. Het laat zien dat in evaluaties vooral de nadruk ligt op de opschalingsprocedures zelf, maar er veel 
minder aandacht is voor factoren die een rol spelen in het gemotiveerd afwijken van plannen en procedures. Dit 
is van belang, omdat het vergroten van de adaptiviteit en responsiviteit in meerdere cases cruciaal is gebleken. 
Factoren als improvisatie, workarounds en maatwerk worden hierbij beperkt weergegeven, terwijl uit de huidige 
academische literatuur blijkt dat deze factoren van doorslaggevend belang zijn. Het risico hiermee is dat er te veel 
nadruk ligt op het door ontwikkelen van structuren en procedures, maar dat het professionele maatwerk van 
crisismanagement buiten zicht blijft. 
 
Op mesoniveau hangt dit probleem nauw samen met ketensamenwerking, ofwel ‘netwerk governance’. De 
gevonden factoren illustreren dat in de opschaling problemen met netwerksturing tot verminderde effectiviteit 
leiden. Voorbeelden hiervan zijn de aansluiting tussen het operationele en het tactisch/strategisch niveau. In 
cases van natuurbranden en industriële ongevallen kwam naar voren dat bestuurders geen goede 
informatiepositie verkregen, of dat in sommige gevallen de crisis zelf grotendeels voorbij was tegen de tijd dat 
bestuurlijke teams volledig opgestart waren. In veel gevallen verloopt het operationele crisismanagement in grote 
mate effectief, maar ontstaan problemen tussen lagen in de keten en tussen ketens. In de evaluaties wordt dan 
de gehele coördinatie als kwetsbaar aangeduid, maar verloopt deze vooral stroef op tactisch en strategisch 
niveau. Het hiermee samenhangende proces van (ont)koppelen krijgt in evaluaties maar zeer beperkt aandacht. 
Echter, met name voor netwerksturing zijn het actief vormgeven van het netwerk en het tijdig koppelen van 
actoren cruciale factoren. De betrokkenheid van maatschappelijke partners (vervoer, energie, telefonie) leidt 
vaak tot verwarring. Het op een effectieve manier (ont)koppelen van netwerken is een terugkerend probleem. 
Sprekende voorbeelden zijn de wateroverlast in Utrecht waarin gemeente en waterschap elkaar niet weten te 
vinden, of de stroomstoring in Diemen waar betrokken partijen geen helder beeld hebben van acties van anderen.  

 
Tabel 17.  
Condities en factoren voor organisatie van de response  

 Microniveau   Mesoniveau  
Evaluaties Academische inzichten Evaluaties Academische inzichten 

Condities 
 
Voorwaarden/ 
criteria voor 
effectief 
crisismanagement 

- Afspraken over 
norm(overschrijding) 
- Kennis over 
verantwoordelijkheid, taken, 
rollen & bevoegdheden 

- Workload management & 
stress reduction  
(Crichton et al., 2005) 
- Goal-oriented training 
(Cohen-Hatton, 2015) 
- Teamwork (King, 2007) 

- Protocollen voor alarmering 
en op/afschaling 
- Toegankelijkheid 
informatiesystemen 
- Regie op 
informatievoorziening 

- Standardized coordination 
(Okhuysen & Bechky, 2009) 
-  Incident command system 
(Bigley & Roberts, 2001) 

Factoren  
 
Element of 
omstandigheid die 
bepalend is voor 
uitkomst 

- Beschikbaarheid experts 
- Afwijkingen van 
draaiboeken (positief als 
negatief) 
- Rolvastheid bij bestuurders 
(operationele zuigkracht) 
- Daadkrachtig handelen en 
improviseren ter plaatse 
door operationele diensten 
- Systematiek in het 
besluitvormingsproces 
(afwegen alternatieven) 

- System 1 vs. system 2 
(Evans, 2007) 
- Recognition Primed 
Decision making (Klein, 1985)  
- Decision inertia (Alison et 
al., 2015)  
 
 

- Ongestructureerde 
op/afschaling 
- Beperkte afstemming 
tussen veiligheidsregio’s 
- Communicatie tussen 
verschillende GRIP lagen 
en/of teams 
- Te beperkte opschaling 
(niet naar bestuurlijk) 
- Onduidelijke afspraken bij 
slachtofferregistratie 
- Overschrijden opkomsttijd 
- Interregionale coördinatie 
- Samenwerking tussen 
ketenpartners  
- Beleid lastig te operationeel 
vorm te geven/ handhaven 

- Adaptive coordination 
(Wolbers et al., 2017) 
- Improvisation & flexibility 
- Parrallel processing 
- Operationeel vs. strategisch 
(Boin et al., 2005) 
- Tight & loose coupling 
(Perrow, 1984) 
- Network governance (Kenis 
et al., 2019). 
- (De)coupling (Boin et al., 
2013) 
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Communicatie met maatschappij  
Een taakgebied dat als overwegend kwetsbaar wordt beoordeeld is het managen van de maatschappelijke impact 
door crisiscommunicatie. Veelal is het uitblijven of beperkt reageren op gevoelens in de maatschappij een 
duidelijk signaal dat er in de voorafgaande sensemaking en/of organisatie van de response zaken uiteen zijn 
gelopen. Evaluaties gaan met name in op de interne vertragingen binnen de crisisstructuur, maar er is een beperkt 
besef dat crisiscommunicatie veel eerder begint bij de beeldvorming en het identificeren van relevante partijen. 
Dit gaat veelal gepaard met vertragingen in de opschaling, waardoor de gemaakte keuzes in de crisisorganisatie 
maar in beperkte mate gedeeld worden met de maatschappij. In de evaluatierapporten wordt daarmee ook zeer 
beperkt gereflecteerd op het proces van meaning-making; het gebruiken van een frame om proactief de crisis te 
duiden. We zien dat evaluaties crisiscommunicatie veelal als reactief duiden. Er zijn wel uitzonderingen in 
positieve zin, zoals de pogingen om complottheorieën en onjuiste informatie te ontkrachten.  
 
Een van de cruciale factoren op mesoniveau is het verlies van regie over de communicatie, waarbij onrust, 
onvrede, of zelfs weerstand in de maatschappij ontstaat. Op microniveau zijn hiervoor een aantal condities aan 
te wijzen. In de cases blijkt dat hoe meer crisismanagers erin slagen een goede informatiepositie te ontwikkelen, 
hoe meer ze in staat zijn daarover helder met de bevolking te communiceren. Om dat te bewerkstelligen is het 
van belang dat er een helder verhaal wordt gevormd over wat er aan de hand is met duidelijke 
handelingsperspectieven. Hierbij is het oog hebben voor empathie en openhartigheid in de boodschap van belang 
om aansluiting te vinden bij de gevoelens in de maatschappij.  
 
De manier waarop in de cases burgers ondersteund worden bij het betekenis geven aan een crisis en de 
consequenties daarvan, lijkt beter te verlopen als de crisis niet alleen als een technisch probleem wordt gezien, 
maar er ook aandacht is voor de persoonlijke gevolgen, de beleving, de zorgen van mensen. In veel cases is echter 
zichtbaar dat burgers zich lange tijd te weinig geïnformeerd voelen en daardoor onrustig, angstig of boos zijn. In 
de cases rond infectieziektes, voedselcrises zien we dat de lange duur van zo’n crisis, na eerst als een te beheersen 
of op te lossen probleem te zijn behandeld, steeds meer als een probleem van mensen wordt gezien. Daardoor 
verschuift de aandacht naar zorg voor betrokkenen en gedupeerden. In veel cases is wel geconstateerd dat die 
verschuiving vaak stroef verloopt en meestal pas op gang komt als er door burgers, via sociale, of ander media, 
of door inschakeling van derden (bijvoorbeeld de ombudsman) op wordt aangedrongen.  
 
Aan het verlies van regie over de communicatie ligt een aantal factoren op mesoniveau ten grondslag. Een 
belangrijke factor is dat er in de crisisorganisatie zelf informatie traag en versnipperd binnenkomt, wat het snel 
reageren bemoeilijkt. In het crisisnetwerk zelf zien we veelal verschillen in informatiepositie ontstaan als er 
meerdere actoren betrokken raken, (tijds)verschillen zijn in alarmering en onduidelijkheid ontstaat over de 
rolverdeling en regie over de boodschap. Vooral in cases waarin meerdere gemeenten betrokken zijn wordt in 
evaluatierapporten zichtbaar dat de communicatie vaak ongecoördineerd verloopt. Een belangrijk 
beleidsdilemma betreft de kwestie in welke mate informatie gevalideerd moet zijn alvorens die te delen met 
burgers. Te lang wachten met het verstrekken van informatie betekent veelal het verliezen van regie. 
Tegelijkertijd is het van belang mensen niet met onjuistheden te bestoken. Hieraan gerelateerd valt op dat in 
analyses nauwelijks aandacht is voor het opstellen van (counter)frames om de regie in meaning-making terug te 
pakken. Tenslotte wordt in evaluaties aangegeven dat in sommige cases de communicatie stroef loopt, omdat er 
geen helderheid bestaat over wie de communicatiefunctie op zich neemt, welke persoon de contactpersoon is 
en wat het contactpunt is waar mensen zich toe kunnen wenden. 
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Tabel 18.  
Condities en factoren voor organisatie van de response 

 Microniveau   Mesoniveau  
Evaluaties Academische inzichten Evaluaties Academische inzichten 

Condities 
 
Voorwaarden/ 
criteria voor 
effectief 
crisismanagement 
 

- Actuele informatiepositie 
binnen communicatiestaf 
- Adequate duiding en 
beeldvorming  
- Informatie koppelen aan 
handelingsperspectief 
- Empathie en 
openhartigheid in 
boodschap 
 

- Gebrek aan 
gemeenschappelijk vocabulaire 
(Quarantelli, 1997)  
- Formuleren van een 
handelingskader (Drabek, 2001) 
- Toegankelijkheid, compassie 
& empathie (Seeger, 2006) 
- Benadrukken collectieve 
identiteit (Helsloot & 
Groenendaal, 2017) 

- Contactpunt voor publiek 
- Tijdige communicatie  
- Verbinding met 
operationele eenheden 
- In gesprek gaan/blijven met 
(maatschappelijke) actoren 
- Regie en afstemming over 
boodschap 
- Tijdig inrichten van 
actiecentrum communicatie 

- Zichtbaarheid bestuurders 
(Helsloot & Groenendaal, 
2017) 
- (counter)framing: duiding 
door kader te presenteren 
(Boin et al., 2017) 
 

Factoren  
 
Element of 
omstandigheid die 
bepalend is voor            
uitkomst 

- Informatie traag 
beschikbaar, versnipperd 
of tegenstrijdig. 
- Gebruiken van 
gevalideerde informatie vs. 
ongevalideerde 
(procesinformatie) 
- Uitvoerbaarheid besluiten 
- Advies van experts 
- Keuze voor rol 
burgervader/ 
opperbevelhebber  

- Variable disjunction of 
information (Turner, 1976). 
- Rol van burgemeesters (Jong, 
2017) 
- Rol van experts (Broekema et 
al., 2018) 
 

- Verlies van regie over 
communicatie in 
maatschappij waarbij burgers 
actief op zoek gaan naar 
informatie 
- Verschillen in informatie-
positie en aanpak (org. & 
regio)  
- Onduidelijkheid over 
rolverdeling actiecentra  
- Directe opvolging bij NL 
alert  

- Zingeving & counter 
framing (Boin et al., 2017) 
- Gedistribueerd 
(communicatie)netwerk 
(Topper & Carley, 1999) 
- Delen van aanpak 
(procesinformatie) met 
burgers voor wegnemen 
onzekerheid (Jong, 2017) 

 
Beleid  
In de onderzochte cases is de mate van maatschappelijke en politieke verantwoording veelal uitgebreid en heeft 
op momenten ook daadwerkelijk politieke consequenties. Wel zien we terug dat evaluaties zich toespitsen op 
deelaspecten en veelal geen integraal oordeel van een crisis vellen. Als de raamwerken van de inspectie leidend 
zijn, wat in veel gevallen zo is, dan beperkt ook de evaluatie zich tot het wettelijk mandaat. Op termijn kan dit het 
uitgebreider leren van een crisisoperatie in de weg staan. Daarnaast signaleren we dat steeds gericht op de crisis 
zelf geëvalueerd wordt, waarmee er zeer beperkt zicht is op de terugkerende lessen uit soortgelijke crises uit het 
(recente) verleden. De lessen die getrokken worden zijn vooral gericht op structuur (opschaling, 
verantwoordelijkheden, netwerk, informatiemanagement) en veelal niet op actor (micro) /groepsniveau. Daarbij 
is de vraag of de geleerde lessen daadwerkelijk geïmplementeerd worden, aangezien er een terugkerend patroon 
is dat soortgelijke lessen getrokken worden bij vergelijkbare crises. Veelal zien we hier dezelfde problemen in 
opschaling, informatiemanagement en samenwerking in ketens terugkeren. Daarnaast worden de in de rapporten 
benoemde kwetsbaarheden niet altijd opgevolgd, zoals in deze tijd van Covid-19 veel herkenbare lessen al in de 
rapportage bij Mexicaanse griep benoemd worden. 
 
De verantwoording krijgt veelal gestalte in evaluatierapporten. In gevallen van langer durende crises, of crises 
met een langere nasleep, zoals bij de infectieziekten de Q-koorts en Mexicaanse griep, is te zien dat de 
verantwoording intensiever wordt als de maatschappelijke en politieke onrust toeneemt. Er verschijnen dan 
aanvullende onderzoeken, zoals bijvoorbeeld een onderzoek van de Nationale Ombudsman. Het lijkt erop dat de 
noodzaak om zich breed te verantwoorden niet vanzelfsprekend wordt ervaren, maar pas onder druk van publiek 
en politiek tot stand komt. 
 
In de rapporten is niet direct aandacht voor veerkracht gezien dit over langere tijd loopt, maar is in beleidsstukken 
enkele jaren na een crises wel degelijk verandering te onderkennen. Veelal behelst dit het vergroten van de 
veerkracht op het vlak van de infrastructuur zelf, zoals ruimte aan rivieren, de aanleg van een ringnet bij 
stroomstoringen en beleid op het voorkomen van dijkverschuivingen. In sommige crisestypen zien we door de 
wereldwijde aandacht grote beleidsveranderingen, zoals in de voorbereiding op terrorismegevolgbestrijding.  
 
Met het oog op de onderzoeksvraag die zich op zowel micro- als meso-aspecten van crisismanagement richt, blijkt 
dat evaluatierapporten zich vooral richten op het mesoniveau. Hierbij worden aanbevelingen gericht op het 
verscherpen van procedures, taken en verantwoordelijkheden. Er is nauwelijks aandacht voor de invloed van 
microprocessen, op individueel of op groepsniveau. Dit is opmerkelijk, gezien de huidige stand van zaken in de 



 
 

WODC / PLATO / ISGA / UNIVERSITEIT LEIDEN /  STATE OF THE ART CRISISBEHEERSING 2 / DECEMBER 2020 / JVL, JW 

100 

crisisliteratuur, die laat zien dat groepsprocessen en sociaal cognitieve biases een grote invloed kunnen hebben 
op de effectiviteit van een crisisoperatie. Ook in de focusgroepen wordt gesteld dat het in hoge mate juist de 
kwaliteiten van sleutelfunctionarissen zijn die in crisissituaties de kwaliteit van crisisbeheersing bepalen. Dit is een 
belangrijke blinde vlek in veel evaluatierapporten.  
 
Uit de analyse van de evaluaties van cases komt een beeld naar voren dat betrokkenen bij crisisbeheersing op 
papier aangeven dat leren belangrijk is; dat ze aan leren aandacht besteden, dat ze dat in belangrijke mate doen 
door de crisisbeheersing te (laten) evalueren en daaruit dan de te trekken lessen te formuleren. Het accent ligt 
op een vorm van leren die terugblikkend van karakter is. De aspecten van crisismanagement zijn in onze ogen 
geen sequentie van acties, maar een iteratief proces waarin de verschillende aspecten bij herhaling terug keren. 
In sommige cases zien we terug dat als een vergelijkbare crisis later opnieuw optreedt, er geen gevolg gegeven 
lijkt te zijn aan de lessen die eerder geformuleerd waren. Dat betekent dat de lessen wel getrokken worden, maar 
door de evaluatoren in plaats van door de betrokken crisismanagers. In andere gevallen zien we dat de lessen 
zozeer aan het specifieke incident zijn gekoppeld dat de generaliseerbaarheid naar nieuwe rampen/crisis 
tekortschiet, of buiten beeld blijft. Ons pleidooi is derhalve dat om de crisis als leerervaring te benutten, de 
betrokkenen zelf actief deel moeten uitmaken van dat leerproces en aan het proces van het generaliseerbaar 
maken van de conclusies daaruit en liefst ook aan de verspreiding van die verworven inzichten. 
 
Vraag 2b. Welke vormen van besluitvorming dragen bij aan het doeltreffend en tijdig doen van interventies? 

In dit rapport hebben we in het wetenschappelijk kader onderscheid gemaakt tussen operationele en strategische 
besluitvorming. Operationele besluitvorming vindt primair plaats in de frontlinie van het crisismanagement, op 
de plek van het incident of de dreiging, en richt zich op het functionele crisismanagement. Strategische 
besluitvorming heeft een bredere focus richt zich op het beperken van de effecten van de crisis voor de 
samenleving in een politiek/bestuurlijke context. Op beide niveaus van besluitvorming zijn verschillende vormen 
te onderscheiden die een eigen (tijds)dynamiek en doeltreffendheid hebben.  
 
Bij operationeel crisismanagement zijn er grofweg twee vormen van besluitvorming te onderscheiden: snelle 
intuïtieve inschattingen op basis van herkenning (systeem 1) en rationele denkprocessen & stapsgewijze 
afwegingen (systeem 2). In de operatie dragen vooral systeem 1 besluiten (recognition-primed) bij aan het 
doeltreffend en tijdig doen van interventies. Op basis van expertise en eerdere ervaringen kunnen getrainde 
crisismanagers zo doeltreffend en tijdig interveniëren. Echter, de voorwaarde voor effectieve systeem 1 
besluitvorming is dat de sensemaking van de situatie rijk en kloppend is. Bij een te snelle of rigide duiding van de 
situatie bestaat er een groot risico van tunnelvisie, ‘confirmation bias’ en/of een ‘collapse of sensemaking’. Een 
niet correcte inschatting kan dan grote nadelige gevolgen hebben. Uit de analyse van de cases blijkt dat het proces 
van herkenning en sensemaking vaak kwetsbaar is, wat een risico vormt voor systeem 1 besluitvorming.  
 
Beide vormen van operationele besluitvorming zijn terug te zien in de onderzochte cases, zij het dat deze in de 
evaluatierapporten niet op deze manier worden benoemd. Zowel een snelle inschatting van de situatie en 
interventie (bv. interventie na schietpartij winkelcentrum Alpen) en het verkeerd interpreteren van initiële 
signalen (bv. strandrellen, project X) zijn herkenbaar. Bij wetenschappelijke studies naar deze vormen van 
operationele besluitvorming ligt de focus op het individuele niveau. Geconcludeerd moet worden dat in de 
evaluatierapporten er niet of nauwelijks naar dit niveau wordt gekeken, waardoor gerichte kennis over de 
doeltreffendheid en tijdigheid van operationele besluitvorming onvoldoende wordt opgebouwd. 
 
Op strategisch niveau is in de academische literatuur onderscheid te maken tussen twee vormen: principiële en 
incrementele besluitvorming. Bij principiële besluitvorming hanteren crisismanagers een bepaald principe en 
passen deze logica vervolgens strikt toe. Voorbeelden zijn de schade minimaliseren, het voorzorgsprincipe (better 
safe than sorry), of eigen veiligheid eerst. Het hanteren van een dergelijk principe zorgt voor een duidelijke 
boodschap naar de maatschappij waarbij een standvastige en duidelijke keus wordt gemaakt. In termen van 
communicatie is dit een te prefereren vorm, omdat doeltreffend en helder kan worden aangegeven welke keus 
waarom is gemaakt. De praktijk van crisisbesluitvorming is echter weerbarstiger. In onduidelijke en ambigue 
situaties is de juiste informatie en kennis voor principiële besluitvorming vaak niet voor handen.  
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In dat geval vindt er vooral incrementele besluitvorming plaats. Incrementele besluitvorming omhelst 
besluitvorming gebaseerd op een mix van redenatie en (indirecte) feedback in een onzekere omgeving. Veelal 
worden effecten van eerdere besluiten getoetst alvorens vervolgstappen te nemen. De crisissituatie wordt 
daarmee als een experiment benaderd, waarbij gaandeweg getoetst wordt of het situationele beeld klopt en de 
interventies effect hebben. 
 
In de onderzochte cases zijn veelal vormen van incrementele besluitvorming te onderscheiden. De crises 
ontwikkelden zich vaak onverwacht. Wat begon als een dijkverschuiving, ontaarde in een stroomstoring; wat zich 
aandiende als een infectieziekte leidde tot maatschappelijke onrust; wat als stroomstoring begon, leidde tot 
economische stagnatie en schade en onrust daaromtrent. In deze situaties is de doeltreffendheid en tijdigheid 
van de incrementele besluitvorming kwetsbaar. Gedurende het besluitvormingsproces is het van belang dat 
bestuurders en andere betrokkenen zich steeds afvragen waarheen de crisis zich ontwikkelt en welke spelers, 
organisaties, sectoren of structuren in de samenleving daarbij in het geding zijn. Daarbij gaat het om de vraag hoe 
het functioneren van de samenleving zo goed mogelijk kan worden behouden op zo’n manier dat de veiligheid 
van mensen en organisaties behouden blijft. In veel cases, met name waarin ongebruikelijke of private partners 
betrokken waren, of in gevallen waarin grenzen van regio’s werden overschreden, zien we dat een dergelijke 
heroriëntatie of herstructurering achterblijft. Verschillende partners zitten daarin hun eigen crisis op te lossen en 
hebben onvoldoende oog voor de mogelijkheden om op een hoger aggregatieniveau tot oplossingen te komen. 
Om dat wel te doen is overzicht nodig van de vitale infrastructuur, van de kwetsbaarheid en de risico’s ten aanzien 
daarvan op korte en langere termijn. De juiste keuzes maken op dit vlak vergt inzicht in de impact van de 
maatregelen die men kiezen kan. Op dit punt wordt in de gehouden besprekingen weer dikwijls het belang van 
scenario-denken genoemd en van het systematisch door exerceren van dergelijke scenario’s om zo tot 
heuristieken voor besluitvorming te komen. 
 
Veel van de doelmatigheid en tijdigheid van crisisbesluitvorming hangt af van de vertaling in een heldere, 
eenduidige boodschap voor de maatschappij. Zowel crisismanagers, als getroffenen, of andere stakeholders zijn 
gebaat bij een gedeeld verhaal/narratief over wat de crisis is, welke strategie is uitgezet en langs welke bakens en 
ijkpunten de route lopen zal. Pas als daarover een gedeeld en gedragen beeld bestaat kunnen de mensen er 
gezamenlijk de schouders onderzetten. Dit aspect van crisismanagement is in veel cases onvoldoende duidelijk 
gemaakt, waardoor misverstanden ontstonden en de samenwerking gefrustreerd werd. Verdere 
doorontwikkeling van crisiscommunicatie is cruciaal om een duidelijk verhaal voor betrokkenen te ontwikkelen, 
voor een versterking van draagvlak van maatregelen, en voor de keuzes die gemaakt moeten worden. 
 
Vraag 2c. Welke organisatievormen, werkwijzen en handelingen dragen bij aan de beoogde effectiviteit? 

Crisismanagement wordt veelal gedomineerd door hiërarchische ‘command & control’ structuren. Deze 
structuren zijn overal in de wereld terug te vinden als blauwdrukken voor crisismanagement operaties. In de 
onderliggende doctrine gaat ‘commando(voering)’ om het nemen van beslissingen en het bevel geven tot actie; 
‘controle’ richt zich op het monitoren en beïnvloeden van deze actie. De combinatie van ‘command’ en ‘control’ 
moet resulteren in een snel en doortastend cyclisch besluitvormingsproces. Daarbij bieden de overkoepelende 
‘command & control’ structuren eenheid van commandovoering, duidelijke hiërarchische rol- en taakverdelingen, 
voorspelbaarheid en slagkracht. De basisgedachte van de traditionele ‘command & control’ structuur is dat er 
uiteindelijk een hoogste leidinggevende is die alle lijnen bij elkaar brengt, overzicht heeft en op basis daarvan het 
beste besluit kan nemen. In het Nederlandse bestel is de GRIP-structuur, met eenzelfde onderliggende doctrine, 
leidend voor het vormgegeven van multidisciplinaire crisismanagement. Zolang een operatie vorm te geven is 
binnen deze kaders bieden dergelijke ‘command & control’ structuren een effectieve vorm van 
crisismanagement. Echter, veel crises zijn complexer en betrekken – zeker in het gedecentraliseerde Nederlandse 
bestel – meerdere actoren van uiteenlopende organisaties en overheden. Daarmee komen de beperkingen van 
‘command & control’ structuren snel in beeld. 
 
Uit de analyse van de cases blijkt dat in operaties vaak sterke vertragingen optreden in de GRIP-structuur doordat 
informatie en besluiten door meerdere lagen lopen voordat deze tot uitvoering kunnen worden gebracht. De 
crisis is al verder ontwikkeld tegen de tijd dat het besluiten zijn genomen en gecommuniceerd. Hiermee lopen 
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crisismanagers op tactisch en strategisch niveau veelal achter de feiten aan, ondanks dat ze sturing geven op een 
operatie overstijgend niveau. Daarmee is de basisgedachte dat deze leidinggevenden alles zien, besluiten nemen 
en alle informatie kunnen verwerken grotendeels ontkracht. Het resultaat is dat in een operatie op verschillende 
lagen allerlei teams actief zijn, die naar mate de druk toeneemt hun blik naar binnen richten en daarmee de 
afhankelijkheden met andere teams gaandeweg uit het oog verliezen. Dit is fenomeen wordt ook wel aangeduid 
als ‘coordination neglect’. Vertragingen in informatiedeling zorgen ervoor dat teams een uiteenlopende 
beeldvorming ontwikkelen en soms lang in een verouderd beeld blijven hangen. Daarmee draagt een ‘command 
& control’ structuur in de praktijk niet altijd bij aan effectief crisismanagement. ‘Command & control’ structuren 
lijken dus vooral effectief bij het aansturen van functioneel crisismanagement (de operatie), maar werken minder 
effectief voor het sturen van complexe samenwerkingsverbanden die gericht zijn op het reduceren van de 
maatschappelijke effecten (impact) van een crisis. 
 
Een terugkerend probleem binnen dergelijke crisisstructuren is dat er vaak weinig zicht is op de voortgang van de 
operatie. Dit maakt dat er regelmatig een discrepantie ontstaat tussen de dynamiek van de operatie op de plaats 
van het incident en de politiek bestuurlijke afwegingen op het strategische niveau. Veel cases geven een beeld te 
zien waarin de communicatie tussen de strategische en operationele teams onbevredigend verloopt. In de meeste 
gevallen voelen de beleidsteams zich onvoldoende geïnformeerd, of lopen ze in hun eigen beleving achter de 
feiten aan. Te vaak wordt tevergeefs geprobeerd om dichter op de operationele uitvoering te raken. Daarbij 
vernauwt zich de aandacht naar enkele prioriteiten en wordt het brede beeld uit het oog verloren. Op het 
strategisch niveau moeten men een balans zoeken tussen de korte en langere termijn, neigend naar de langere 
termijn. Belangrijk is dat de operationele betrokkenen ruimte krijgen voor zelforganisatie en zelfsturing. Daarbij 
is een regelmatig contact tussen de lagen van groot belang om de eerdergenoemde balans te kunnen vinden. 
Deze samenwerking vraagt om contact tussen de lagen, de kolommen, de algemene en de functionele keten, 
tussen publiek en private actoren. In concreto betekent dat overzicht houden op taken, tijd en menskracht; 
streven naar afstemming van de taken, afstemming van vergaderschema’s/tijden. Het behartigen van de 
samenwerking vraagt om een vorm van meta-analyse van de processen waar men middenin zit. Die combinatie 
is moeilijk. Daarom wordt gepleit voor in het crisisbeheersingsproces verweven vormen van monitoring, evaluatie 
en reflectie op het verloop van de crisisbeheersing en het houden van regie daarover.  
 
Uit de onderzochte cases blijkt dat crisismanagement gebaat is bij een vorm van netwerksturing. De resultaten 
van de casus analyse en discussies in de focusgroepen laten zien dat vooral aandacht moet worden besteed aan 
het koppelen en ontkoppelen van netwerken in modulaire samenwerkingsverbanden. In de wetenschappelijke 
literatuur over netwerksturing wordt onderscheid gemaakt tussen participant-led, lead-organization en sturing 
door een network administrative organization. Bij participant-led sturing ligt het primaat bij elke deelnemer in het 
netwerk, bij lead-organization is centrale sturing door een actor, bij de administratieve eenheid wordt een 
netwerk aangestuurd door een vooraf gedefinieerd systeem van rolstructuren. In het Nederlandse bestel sturing 
middels een network administrative organization (de GRIP-structuur of coördinatiecentra) leidend. Echter, 
recente wetenschappelijke studies laten zien dat er in de praktijk veelal om een combinatie van deze drie 
sturingsmechanismen wordt gevraagd. Bij grensoverschrijdende crisis staat de GRIP-structuur steeds vaker naast 
andere coördinatiecentra die na gelang de crisisdynamiek op een hoger (ministerieel) niveau om een combinatie 
van sturingsvormen vraagt. Er is geen één lead-organization, maar er zijn wel meerdere centra die een eigen 
verantwoordelijkheid hebben voor een deel van het crisismanagement. De uitdaging netwerksturing zit in het 
samenwerken aan een gedeeld doel zonder de primaire verantwoordelijkheid te delen. Elke deelnemer aan het 
netwerk heeft een eigen taakgebied en verantwoordelijkheid, maar effectief crisismanagement vergt dat deze 
verantwoordelijkheden in relatie tot elkaar worden gezet. 
 
Onze bevinding is dat in het huidige bestel de nadruk (te) veel ligt op de opschalingsstructuren zelf. Er is sprake 
van institutioneel ‘isomorfisme’ (het kopiëren van onderdelen van structuren) waarbij functies, structuren en uit 
de basale GRIP-logica (v.b. GRIP5/Rijk en overal OvD’s) bij allerlei organisaties worden ingevoerd. Hierbij wordt 
deels voorbijgegaan aan het kernvraagstuk wat meer vraagt om intensievere netwerksamenwerking. De 
kernvraag bij grensoverschrijdende crisis zit in het ontwikkelen van een passende netwerkheuristiek waarmee 
vanuit een gedeeld platform geschakeld kan worden tussen netwerken. Hiermee kunnen gemeenschappelijke 
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doelen worden gedeeld en middelen uit verschillende netwerken met elkaar worden gecombineerd. Daarmee 
wordt de vorm van netwerksturing contingent aan het type crisis, de betrokken actoren en de politiek/bestuurlijke 
dynamiek van een crisis. De organisatievorm zelf is niet leidend, maar de meerwaarde ligt in het ontwikkelen van 
een netwerkheuristiek om te kunnen schakelen tussen verschillende soorten netwerken.  
 
De Nederlandse gedecentraliseerde (complexe) bestuurlijke context vergt genetwerkt optreden met structuren 
waarin contact wordt gelegd met betrokken actoren. Daarbij gaat het om publieke als private partners en om 
partners in de algemene en functionele keten. Te veel cases laten zien dat die samenwerkingen nog vaak 
onvoldoende uit de verf komen. Het accent van crisismanagers ligt vooral op de traditionele publieke partners in 
de algemene keten. Tevens is het nodig dat de partners een helder mandaat hebben waarin hun 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgesteld. Onderdeel van genetwerkt optreden is ook 
duidelijkheid over hoe die structuur en de verdeling van taken bevoegdheden veranderen als er moet worden 
opgeschaald. Rampen houden zich niet aan de grenzen van veiligheidsregio’s, of aan landsgrenzen. Daarom is 
helderheid vereist over hoe de samenwerking grensoverschrijdend moet verlopen, wie welke taken en 
bevoegdheden heeft. De onderlinge duidelijkheid over de situatie, en over wat iedereen te doen staat en hoe 
daarover een gedeeld beeld kan blijven bestaan is cruciaal.  
 
Vraag 3. Op welke wijze zijn factoren die bijdragen aan effectiviteit zo te beïnvloeden dat daarmee een bijdrage 
wordt geleverd aan de kwaliteit (doelmatigheid en doeltreffendheid) van de crisisbeheersing?  
 
De crisis in beeld  
De geanalyseerde crises bieden een gevarieerd beeld qua effectiviteit. In sommige cases is een hoge graad van 
voorbereiding te zien. Er zijn monitoringsystemen, er zijn modellen en indicatoren, er zijn structuren en scenario’s 
die het onderkennen van de crisis bespoedigen en daarmee een adequate respons. Ook in de focusgroepen is 
benadrukt dat daarin een belangrijke invloed op de kwaliteit van de crisisbeheersing moet worden gezocht. 
Bijvoorbeeld in de gevallen rond infectieziekten en voedselcrises zien we een grote deskundigheid en graad van 
voorbereiding. Ook zijn er in die gevallen steeds tal van onderzoekingen gedaan om de onderkenning van een 
crisis te verbeteren; zo is door een commissie de hele periode van Q-koorts geanalyseerd. Dat is ook zichtbaar 
waar het overstromingen betreft ook het geval (Da Kuang et al, 2020). Analyse van voorgaande crises bieden 
steun bij het vroegtijdig onderkennen van nieuwe crises. Het vermogen om een crisis tijdig en goed in beeld 
krijgen kan worden versterkt door het hebben van: 
 

• Up-to-date systeemanalyses, kaartmateriaal, omgevingskennis; 
• Analyses van voorbije crises en scenario’s; 
• Monitoringsystemen; 
• Relevante data; 
• Interpretatiemodellen; 
• Kengetallen, grenswaarden en beslisregels; 
• Beschikking over essentiële expertise. 

 
Organiseren van de response 
In een groot aantal cases zijn onduidelijkheden in de procedurele gang van zaken zichtbaar. In het geval rond 
voedselcrises zien we dat er heldere verantwoordlijkheden, structuren en taakverdelingen bestaan. Vooral als er 
gemeente of regiogrenzen worden overschreden, wordt er vaak asynchroon opgeschaald, waardoor er 
onduidelijkheden ontstaan in de afstemming. In de meeste gevallen zijn er problemen bij het bepalen wie de 
relevante partners zijn waarmee de crisis moet worden beheerst. De bestaande opschalingsprocedure en GRIP-
niveaus wringen hier en daar, maar het zoeken van oplossingen in nog strakker omschreven procedures wringt 
nog sterker. De oplossingen die in evaluaties naar voren komen gaan eerder in de richting van versterking van 
netwerken, weten met wie je moet samenwerken en daarmee binnen marges tot werkafspraken komen. Bij het 
werken in zulke netwerken is de aandacht vaak gericht op de publieke partners. In de samenwerking met andere 
maatschappelijke, of private partners schuurt het dan te vaak. Om slagvaardig te zijn in gevallen van crisis is het 
van belang om aan die netwerkkant en aan het verbreden daarvan al preparatief te werken.  
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Dat vraagt om: 
• Een overzicht van relevante partners en opbouwen van relaties; 
• Updates van netwerkkaarten; 
• Heldere mandaten en verdeling van verantwoordelijkheden; 
• Contacten tussen de algemene en functionele keten; 
• Links tussen de lagen en kolommen; 
• Zicht op grensoverschrijdende samenwerking en de implicaties daarvan voor de mix van actoren; 
• Een high-tech omgeving, inclusief noodvoorziening, ten behoeve van adequaat informatiemanagement; 
• Van meet af aan werken aan monitoring, registratie en verantwoording van keuzes. 

 
Communicatie met de maatschappij 
Effectieve crisiscommunicatie biedt enerzijds accurate informatie over de ontwikkeling en impact van de ramp en 
het bijbehorende handelingsperspectief. Anderzijds vergt responsieve crisiscommunicatie de ogen en oren 
openhouden voor de informatie die binnenkomt uit alle lagen, sectoren, personen die iets kunnen bijdragen aan 
het beeld en de consequenties daarvan. Goede communicatie vereist ook adequate infrastructuur en apparatuur 
en eventueel noodvoorzieningen. Om communicatie goed te laten landen bij de betrokkenen is een soort ritme 
van belang, duidelijke mediamomenten met tijdige multimediale aankondigingen daarvan. Vooral wanneer er 
verschillende gemeenten, of regio’s betrokken zijn leidt dat tot een gebrek aan eenduidigheid van informatie. 
Daarnaast is zicht op wat er om gaat in de sociale media van belang in het proces van crisisbeheersing. Dit aspect 
tezamen met de steeds toenemende beschikbaarheid van data op Internet vraagt in steeds sterkere mate om 
mensen die informatiemanagement op professioneel niveau beheersen en de beschikbare informatie kunnen 
ontsluiten en duiden. Alleen als er beter zicht komt op de beleving van de crisis in de maatschappij kan worden 
bepaald welke adviezen nodig zijn, welke informatie versterkt of ingewonnen moet worden en welke burgers, 
experts, of organisaties kunnen worden betrokken bij de crisisbeheersing.  
 
De kwaliteit van de communicatie wordt beïnvloed door: 

• Tweezijdigheid, informeren, luisteren, bespreken 
• Tijdigheid van de communicatie. Te vaak wordt er pas gecommuniceerd als de informatie gevalideerd is. 

Een oplossing zit in het duidelijke verschaffen van procesinformatie.  
• Zicht op de actoren in de crisiscommunicatie en de onderlinge rolverdeling en coördinatie daarvan. 
• Een evenwichtige mix van communicatie over de ramp, over de maatschappelijk impact van de ramp, 

over de bestrijding/beheersing ervan en over het handelingsperspectief voor alle actoren en over de 
gevoelens en zorgen die dat met zich meebrengt. 

• Communicatie is een vak. Daarom moet de communicatierol in handen gegeven worden van mensen die 
daarin competent zijn. Dat is niet noodzakelijk degene die eindverantwoordelijk is. 

Beleid 
In veel cases is te zien dat als de crisis eenmaal ten einde loopt de betrokkenen zich zetten aan evaluatie, aan 
rapportages, of meewerken met onderzoeksbureaus, of inspecties aan evaluatie van de crisis, of aspecten 
daarvan. In de meeste gevallen worden deze aspecten van crisisbeheersing pas in gang gezet aan het einde, in 
retrospectief. Beter gaat het in die cases waarin van meet af aan aandacht wordt besteed aan monitoring reflectie 
en feedback. Daar oog voor hebben systematiseert het proces. Ten behoeve van een inzichtelijke verantwoording 
van de crisisbeheersingsprocessen is zicht op relevante processen zoals technische, financiële, juridische, 
verzekeringstechnische, economische, gezondheids-, veiligheids-, voedselvoorzienings-, drinkwatervoorzienings-
, energievoorzienings- en logistieke processen vereist. Crisismanagement vraagt om een goed beeld van de 
relevante partijen tegenover wie verantwoording moet worden afgelegd. Systematische verslaglegging van de 
processen, de berichten en de besluiten is een voorwaarde voor transparantie. Dat vraagt om registratie van de 
belangrijke gegevens en veilige opslag daarvan, als basis voor reconstructie, analyse en evaluatie van de 
doorlopen processen in het licht van de verantwoording ervan. Door al tijdens de crisis het verloop van de 
gebeurtenissen te boekstaven, verscherpt het inzicht in de dynamiek van de gebeurtenissen. In die zin is deze 
voorbereiding op een uiteindelijke verantwoording tevens een versterking van de eerdergenoemde 
professionalisering. 
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Alle door ons bestudeerde crises zijn geëvalueerd. Dergelijke evaluaties hebben verschillende doelstellingen, die 
zich bewegen tussen verantwoording, analyse van (on)veiligheid, externe controle en inspectie aan de ene kant 
en intenties om te leren, de crisisbeheersing op een hoger niveau te brengen door die te verfijnen, of te innoveren 
anderzijds. Die tweede kant van evalueren beschouwen we als gericht op leren en professionaliseren. Dat 
leerproces is niet alleen van belang in retrospectief, terugblikkend op een crisis; het is evenzeer van belang om 
ten tijde van een crisis te zoeken naar mogelijkheden om de crisisbeheersing beter/slimmer te maken. Een mix 
van interne en externe evaluaties biedt daartoe de beste mogelijkheden. In de bestudeerde cases zien we dat de 
analyse van crises te vaak pas op gang komt als de crisis voorbij is. In enkele gevallen beperkt men zich tot een 
interne evaluatie. Vaker zien we dat er ook een externe evaluatie wordt ingezet. Daarbij moet worden 
aangetekend dat dat mede wordt ingegeven door het feit dat de beschreven crises zelden zijn gekozen omdat 
men van mening was dat alles erg goed was gegaan. Dat vormde een belangrijke reden voor externe evaluatie.  
 
Veel evaluaties zijn gericht op de vraag hoe crisismanagement van de onderhavige crisis is verlopen, en hoe dat 
in voorkomende gevallen van herhaling beter zou kunnen verlopen. De betere evaluaties en leerprocessen 
extrapoleren de conclusies ook naar crisisbeheersing in meer algemene zin. Daarbij zijn gradatie te onderscheiden 
in scope en termijn. Deels gaat het om evaluaties en besprekingen daarvan met oog voor de implicaties voor een 
vergelijkbare respons in de toekomst; deels om implicaties die verder strekken in de deelfasen van 
crisisbeheersing, preparatie, opleiden, trainen en oefenen (OTO), en ook in de nafasen van afschaling en nazorg 
en daarna verbeterde preparatie en OTO met het oog op de toekomst. Die laatste benadering biedt de beste 
bijdrage aan de professionalisering van crisisbeheersing. Om leerprocessen te optimaliseren is analyse van de 
voortgang bij crisisbeheersing en feedback daarop nodig. Dat vraagt om reflectiemomenten en besprekingen. 
Scenario-denken als bron om voorbereid te zijn als de crisis een wending neemt is essentieel. Naast de reflectie 
op de acute gebeurtenissen levert reflectie op de langere termijn een noodzakelijke bijdrage aan de beoogde 
leerprocessen. Ook het bespreken van de spanning tussen die perspectieven in de tijd levert nieuwe inzichten op 
die mede een basis kunnen vormen voor expliciete bezinning op werk- en handelwijzen in toekomstige 
vergelijkbare en mogelijk te verwachten situaties.  
 
Systematisch werken aan verantwoording vraagt om: 

• Zicht op, registratie van en analyse van relevante processen (procedureel, technisch, sociaal, financieel, 
juridisch, verzekeringstechnisch, economisch, veiligheid, gezondheid, voedsel, water, energie e.d.) 

• Registratiesystemen en routines 
• Overzicht van de gremia waaraan verantwoording moet worden afgelegd 
• Veilige opslag van gegevens 

 
Crisismanagement als professie 
De kwaliteit van crisisbeheersing is geen gegeven; het is een proces. Aan de kwaliteit wordt permanent gewerkt. 
In de cases zien we dat terug in scenariostudies, in preparatie, in opleiden, trainen en oefenen, in evaluaties en 
in kennispublicaties en wetenschappelijke artikelen. Crisismanagement vraagt in toenemende mate 
professionalisme. Dat impliceert dat crisismanagement als vak moet worden benaderd en ontwikkeld. Een en 
ander betreft zowel de professionalisering van de betrokken mensen als ook het verder ontwikkelen van 
crisismanagement als kennisgebied en vak. Naast dit accent op professionaliteit en professionalisering is ook door 
velen aangegeven dat de persoonlijke kwaliteiten van mensen een belangrijke rol spelen. Daarvan is de 
consequentie dat bij het beheersen van crisis die kwaliteiten ook in de beschouwingen moeten worden betrokken 
als het gaat om de bemensing van teams. Over die individuele kwaliteiten en de rol daarvan in crisismanagement 
zou meer bekend moeten zijn zodat ook daarmee professioneel kan worden omgegaan. De professionaliteit van 
crisismanagement vraagt om actief en gezamenlijk leren door alle betrokkenen van crisis, van de ervaringen met 
de beheersing daarvan en van de oefeningen en simulaties die worden georganiseerd om voorbereid te zijn op 
crisissituaties.  
 
  



 
 

WODC / PLATO / ISGA / UNIVERSITEIT LEIDEN /  STATE OF THE ART CRISISBEHEERSING 2 / DECEMBER 2020 / JVL, JW 

106 

In de focusgroepen is met kracht het idee naar voren gebracht om een belangrijke rol toe te kennen aan 
crisisevaluatie en aan oefenen als methode om systematisch te werken aan kennisontwikkeling over crises en 
crisismanagement. Gepleit werd voor directe samenhang tussen preparatie, opleiden trainen en oefenen, 
crisisevaluatie en kennisontwikkeling. Tevens werd in alle groepen benoemd dat evaluaties zich niet vooral op de 
aanpak van een voorbije crisis moeten richten maar dat er veeleer over reeksen van crises geëvalueerd moet 
worden wat de ‘lessons learned’ zijn voor crisismanagement in toekomstige, ook andersoortige gevallen. Om de 
professionaliteit van crisismanagement te garanderen raadden de focusgroepen aan crisismanagement meer in 
handen te leggen van expertgroepen, die als een soort vliegende brigade hun diensten komen verlenen in 
situaties waar de nood aan de man is. De vraag is of dat mogelijk is in het huidige gedecentraliseerde bestel. 
Daarbij moet wel goed geregeld worden hoe de balans tussen inhoudelijke expertise en bestuurlijke 
verantwoordelijkheid wordt geborgd.   
 
Het werken aan leren en veerkracht kan worden versterkt door: 

• Individuele professionalisering van crisisbeheersers; 
• Kennisontwikkeling ten aanzien van crisisbeheersing door accumulerende analyses van cases; 
• Het verbinden van scenario-ontwikkeling, crisisevaluaties, opleiden, trainen, oefenen/simulaties en 

kennisontwikkeling; 
• Het vormen van expert teams die inzetbaar zijn om ingezet te worden in crisisbeheersing, of 

verantwoordelijken daarin te steunen. 
 
Maatschappelijke veerkracht 
Een belangrijke factor is het vergroten van de maatschappelijke veerkracht. Effectief crisismanagement wordt 
niet alleen bepaald door hoe goed men op een crisis is voorbereid, maar vooral ook door de mate waarin men in 
staat is de infrastructuur, voorzieningen, het landschap, sectoren, organisaties, industrieën en bedrijven zo in te 
richten dat de veiligheid daarin toeneemt en tevens de weerbaarheid wordt vergroot tegen buitengewone 
omstandigheden. Net als bij leren zijn hierin gradatie te onderscheiden. Na de stroomstoring van Tennet, zijn 
maatregelen genomen om de stroomvoorziening minder kwetsbaar te maken. Veel crises en de beheersing 
daarvan hebben geleid tot dergelijke aanpassingen van werkwijzen. Ook het project Geef rivieren de ruimte is 
daarvan een mooi voorbeeld. In plaats van crisismanagement van afzonderlijke incidenten centraal te stellen gaat 
ook om een structurele aanpak gericht op nieuwe omstandigheden het hoofd te bieden. Herstel is niet altijd het 
beste antwoord, het belangrijk om de bakens te verzetten en te denken over “het nieuwe normaal”. Daarin 
stappen te zetten vergt een hernieuwde analyse in termen van kwetsbaarheid, risico’s en mogelijkheden. 
Dergelijke analyses kunnen leiden tot ingrepen met het oog op vergrote veiligheid. Die ingrepen zelf zijn zelden 
de verantwoordelijkheid van crisismanagers of rampenbestrijders; zij kunnen echter wel inventariseren welke 
mensen daarvoor verantwoordelijk zijn en bij hen en andere stakeholders dergelijke beslissingspunten agenderen 
en zo indirect bijdragen aan de versterking van de veiligheid en de weerbaarheid van de samenleving. 

 
Vraag 3a. Welke voorbeelden zijn beschikbaar die een dergelijke verbetering(en) illustreren? 
Rond de in dit onderzoek onderzochte cases zijn veel voorbeelden aangetroffen van initiatieven om 
crisismanagement op een hoger niveau te tillen. Allereerst zijn er de evaluatie van crisismanagement of aspecten 
daarvan. Daarnaast zien we voorbeelden van kennisontwikkeling die vaak de gestalte krijgt van wetenschappelijk 
publicaties, master scripties, of beschouwelijke artikelen in vakpublicaties zoals de lessen uit (mini)crises en 
crisisbeheersing (IFV 2012-2018). Naar aanleiding van crises zien we publicaties verschijnen in de vorm van 
handreikingen en richtlijnen voor crisismanagement. De genoemde vormen van kwaliteitsbevordering worden in 
enkele gevallen extra ondersteund door het organiseren van leerarena’s, gespreksvormen om met professionals 
de inzichten te bespreken en te vertalen in wegen naar verbetering. In de in deze studie bekeken cases zien we 
onder meer dat dit heeft geleid tot de ontwikkeling van handreikingen crisisbeheersing; lessen in 
crisismanagement; artikelen in het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing (Ministerie Veiligheid en 
Justitie, 2013), kennispublicaties over natuurbrandbestrijding (IFV, 2017), infectieziekten (IGZ, 2016), 
verminderde redzamen ten tijde van rampen en crises (IFV, 2018b), herstel na grootschalige overstromingen (IFV, 
2019), maar ook tot publicaties over verbetering van evaluaties (RIVM, 2018), of hoe de leerwinst eruit kan 
worden vergroot en de veerkracht versterkt. 
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Vraag 3b. Welke patronen zijn zichtbaar in de besluitvorming bij crisisbeheersing tussen de betrokken actoren 
(uit verschillende kolommen en bestuurslagen)?  
Crisismanagement is steeds meer grensoverschrijdend. De implicatie daarvan is dat er steeds meer gewerkt moet 
worden in netwerken van partners uit andere regio’s, disciplines, en organisaties. Crises worden steeds 
complexer, de aantallen communicatielijnen nemen toe. Centrale regie staat daardoor als concept onder druk, 
nu er zoveel informatie beschikbaar is onder zoveel mensen. Het gevolg lijkt te zijn dat er meer regie op afstand 
nodig is, dat er meer overgelaten moet worden aan anderen dan de aangewezen functionarissen. Tegelijkertijd 
is er de behoefte om bij crisismanagement in hogere mate te werken met teams van experts, die hun 
professionele competenties aantoonbaar hebben ontwikkeld en die hun kwaliteit hebben bewezen. 
Crisismanagement heeft zich de laatste jaren vooral ontwikkeld door de veiligheidsregio’s te versterken. Daarbij 
lag het accent op de publieke functies in de algemene keten. Nu moet doorgegaan worden met het versterken 
van de functionele ketens en de publieke-private samenwerkingen die nodig zijn om gezamenlijk in samenhang 
te kunnen opereren. Behalve de samenwerking tussen ketens, is ook samenwerking over regio grenzen heen van 
belang. Datzelfde geldt voor internationale samenwerking. In de Nationale Veiligheid Strategie 2019 wordt dat 
ook benadrukt door te wijzen op de noodzaak van versterking van multilaterale stelsels (NCTV, 2019).  
 
In de besluitvorming tijdens crises zijn de volgende patronen vast te stellen: 

• Een verschil in informatiepositie tussen operationele, tactische en strategische partners. De beleids-
betrokkenen voelen zich vaak onvoldoende geïnformeerd; 

• Er is een geneigdheid onder alle actoren om de operationele kant centraal te stellen en zich daarin mee 
te laten zuigen; 

• Bij grensoverschrijdende crises ontstaan er te vaak procedurele onduidelijkheden, asynchrone opschaling 
en daarmee samenhangende misverstanden;  

• Het accent ligt op de publieke partners en in sterk onvoldoende mate op andere maatschappelijke en 
private partners en burgers. 

 
Vraag 3c. Welke handelingen dragen bij aan het bevorderen van de kwaliteit, snelheid en draagvlak van besluit-
vorming tijdens een crisis waarbij wordt opgeschaald (regionaal, bovenregionaal, landelijk)? 
Op grond van de analyses, presentaties en de besprekingen daarvan zijn conclusies geformuleerd over de 
implicaties voor de toekomst van de crisismanagement en van het onderzoek op dat terrein. Uit de cases en uit 
de bespreking daarvan is naar voren gekomen dat informatiemanagement een aspect van crisisbeheersing is 
waarop de professionalisering nodig is. Het overzien van de beschikbare informatie, de analyse daarvan, het 
gebruik van digitale analytics daarbij vergt een hoge mate van competentie in informatiemanagement. De duiding 
van de informatie; het scheiden van feiten en geruchten, van nieuws en fakenieuws, vormen een tweede aspect 
van deze competentie. Ten slotte is er bekwaamheid vereist in het weergeven, comprimeren, en visualiseren van 
informatie. 
 
Een ander terrein betreft de rol van de burgers/betrokkenen. De rol van burgers verandert. Aan de ene kant zijn 
burgers soms niet betrokken, verwachten ze dat de zaken voor hen geregeld worden; aan de andere kant zijn 
burgers juist ook vaak mondig en is hun informatiepositie enorm versterkt, zodat ze actief willen meedoen aan 
crisisbeheersing. Die veranderingen, die verschuivende rol en de vraag wat er van de overheid verwacht wordt 
om de rol van burgers te versterken, rekening te houden met inzichten van burgers en af te bakenen waar een 
actieve rol crisismanagement versterkt en waar die interfereert met effectieve crisisbeheersing, daaraan zou 
nader onderzoek gewijd moeten worden. 
 
In de focusgroepen is daaraan toegevoegd het idee om een proces van kennisontwikkeling in gang te zetten of te 
versterken waarin de preventie, preparatie, respons, en nafase in samenhang worden bekeken in een integraal 
verband van opleiden, trainen, scenario-ontwikkeling, oefenen, simulatie en games, evaluatie en onderzoek. De 
gedachte is ook naar voren gebracht dat te beleggen in een onafhankelijk expertisecentrum en ontmoetingsplaats 
voor wetenschappers, beleidsmakers en professionals. In een dergelijk centrum zou verder gebouwd moeten 
worden aan crisismanagement als vak met een solide gemeenschappelijke kennisbasis en op onderdelen, daar 
waar de aard van crises daarom vraagt, differentiële uitwerkingen.  
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Door adequaat informatiemanagement, actieve netwerkvorming met partners en betrokken en door 
systematische professionele kennisontwikkeling in regionaal, nationaal en internationaal verband wordt de 
samenhang van crisismanagement versterkt, het fundament verbeterd en daarmee de beroepscompetenties van 
alle actoren versterkt. 
 
De volgende handelingen dragen bij aan het bevorderen van de kwaliteit van crisismanagement: 

• Hoogwaardig informatiemanagement; 
• Informatieanalyse; 
• Digitale analytische handelingen (in toenemende mate big data analytics); 
• Social media aanwezigheid en vaardigheden; 
• Een onafhankelijk expertisecentrum crisismanagement. 

 
 

7.2 Onderzoeksagenda 

1. Herkenning & sensemaking: ontwikkelen van herkenningscapaciteit & sensemaking methodieken 
Elke crisis start met het goed in beeld krijgen van wat er aan de hand is en zicht behouden op de (de)escalatie van 
de crisis in samenhang met de voortgang van de operatie. Het goed in beeld krijgen van de aard van de crisis en 
het aanpassen van het beeld is veelal beoordeeld als kwetsbaar. Er is noodzaak voor kennisontwikkeling over het 
proces van sensemaking in een netwerk van samenwerkende partijen. Met name in de GRIP-structuur ontstaan 
vaak discrepanties tussen de beeldvorming op operationeel en tactisch/strategisch niveau. Om te verklaren hoe 
dit kan gebeuren en hoe dit te voorkomen is meer systematische kennis nodig over processen van herkenning 
(recognition) en sensemaking. Dit zijn processen die plaats vinden op zowel individueel niveau (waar op het 
moment weinig aandacht voor is) en op groepsniveau (sociaalpsychologische processen). Onderzoek naar 
sensemaking zal deze niveaus met elkaar in samenhang moeten bekijken. Er is meer inzicht nodig in vragen als: 
Hoe ontstaat een (uiteenlopende) beeldvorming van een crisis? Hoe geeft men duiding aan ‘weak signals’ om een 
crisis in een vroeg stadium te herkennen? Hoe kan men afwijkende signalen herkennen gedurende een crisis? 
Hoe is het te voorkomen om in een statisch (verouderd) beeld van de crisis vast te blijven zitten? 
 

2. Op- en afschaling: experimenteren met alternatieve vormen van netwerksturing  
Een van de grote terugkerende vraagstukken in bijna alle bestudeerde cases is het inrichten van een effectieve 
crisismanagement structuur. Het tijdig opschalen en communiceren tussen het operationeel/strategisch niveau 
en samenwerking met andere stakeholders blijkt veelal problematisch. Het resultaat is een uiteenlopende 
beeldvorming en een tactisch/strategisch niveau wat niet in goed positie komt voor consistente en tijdige 
communicatie met de maatschappij. Uit het onderzoek komt niet een eenduidige probleemanalyse naar voren. 
In een aantal cases is succesvol afgeweken van de bestaande structuur om maatwerk te leveren, in andere cases 
zorgden aanpassingen ervoor dat structuren naast elkaar kwamen te staan met coördinatieproblemen tot gevolg. 
De crisisliteratuur kent vele blauwdrukken van varianten op ‘command & control’ structuren, maar daaronder 
liggen steeds dezelfde terugkerende sturingsvraagstukken.  
 
Het onderzoeksthema is dus vooral een vraagstuk van netwerksturing. Deze bevinding wordt bekrachtigd in de 
recente Evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s (2020). Een effectieve netwerkstructuur zal een balans moeten 
vinden tussen voorspelbaarheid en flexibiliteit. De onderzoeksagenda zou zich meer kunnen toespitsen op het 
experimenteren met verschillende vormen van netwerksturing, waarbij gekeken moet worden naar het schakelen 
tussen verschillende sturingsvormen. Gedacht kan worden aan modulaire structuren, lead-agency vormen, 
gedecentraliseerde sturing, of juist een combinatie van deze elementen. Op dit moment vinden er geen tot weinig 
experimenten plaats met verschillende vormen van netwerksturing of opschaling. Het professionele veld houdt 
sterk vast aan (varianten) op GRIP-structuren, terwijl dezelfde terugkerende problemen zich opstapelen. Het 
vraagstuk zit daarbij niet in het ontwikkelen van nieuwe varianten op structuren, maar in het ontwikkelen van 
kennis over verbinding tussen verschillende ketenpartners. Daarbij kan gedacht worden aan het ontwikkelen van 
een nieuwe netwerkheuristiek. Hoe kunnen actoren met elkaar in verbinding komen, waar ligt het primaat van 
de sturing, en op welke momenten zijn juist bypasses (liaisons) nodig om inertie te doorbreken? 
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3. Zicht op microprocessen ontwikkelen 
Een van de kernuitkomsten van dit onderzoek is dat er veel kennis ontbreekt (in evaluaties) over het functioneren 
van teams en individuen in een crisissituatie. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat microprocessen vaak 
een doorslaggevende rol spelen. Deze dynamiek is niet goed zichtbaar in evaluaties en professionele 
kennisopbouw. Wel is deze kennis waarschijnlijk geborgd binnen specifieke interne trainings- en leerprocessen. 
Uiteraard speelt hierin mee dat de samenhang tussen verantwoording en leren zeker op het individuele niveau 
gevoelig ligt. Echter, het goed in beeld krijgen en evalueren van de dynamiek op microniveau is cruciaal om 
crisismanagement verder te professionaliseren. Er blijven in veel evaluaties belangrijke vragen naar de invloed 
van groepsdynamiek (biases), besluitvormingsprocessen, vorm van leidinggevenden/commandovoering liggen, 
terwijl deze van grote invloed kunnen zijn op de effectiviteit van een operatie. Zeker in een de groeiende rol van 
netwerksamenwerking spelen processen op microniveau een belangrijke rol in of er ruimte wordt gezien om met 
andere actoren samen te werken en een gemeenschappelijk doel te ontwikkelen. 
 

4. Meaning-making strategieën en zicht op maatschappelijke dynamiek  
Een ander veld wat consequent als kwetsbaar naar voren komt in de evaluaties is crisiscommunicatie. Uit de cases 
valt op dat meaning-making veelal ontbreekt. We zien in crisissituaties terug dat het strategische niveau op 
achterstand komt door een gebrekkige informatiepositie ten opzichte van de frontlinie. Informatiemanagement 
is daarbij een belangrijk proces waar de laatste jaren veel energie in is gestoken, met name ook door netcentrisch 
werken. Hier moet de doorontwikkeling echter niet ophouden. De effectiviteit en legitimiteit van 
crisismanagement hangt voor een groot deel samen met maatschappelijke perceptie en impact. De vertaling van 
gemaakte besluiten naar handelingsperspectieven en een zingeving aan de crisis laten in veel cases te wensen 
over. De focus ligt bovendien vaak op de fysieke veiligheid en te weinig op het managen van de maatschappelijk 
impact. Alleen als er beter zicht komt op de beleving van de crisis in de maatschappij kan worden bepaald welke 
adviezen nodig zijn, welke informatie versterkt of ingewonnen moet worden en welke burgers, experts, of 
organisaties kunnen worden betrokken bij het crisismanagement. Hierbij spelen onderzoeksvragen als: hoe krijgt 
men zicht op de maatschappelijke impact van een crisis? Wat zijn de effecten van meaning-making strategieën 
op het reduceren of kanaliseren van maatschappelijke impact? Wanneer ontstaan verzet, ongeloof of ontkenning, 
waar liggen kantelpunten? Welke strategieën bevorderen de legitimiteit van het crisismanagement?  
 

5. Ontwikkelen van een eenduidige evaluatie systematiek en kennisopbouw  
Uit de analyse van de cases valt op dat elke crisis door verschillende actoren op een eigen manier is geëvalueerd, 
wat resulteert in uiteenlopende inzichten. In de reeks interne, externe en wettelijke kaders van evaluatoren 
worden verschillende criteria en steeds een andere focus gehanteerd. Eenduidige criteria voor het vaststellen van 
de effectiviteit en legitimiteit van crisismanagement ontbreken (zowel in de professionele praktijk als in de 
wetenschappelijk literatuur). Met het evaluatieonderzoek wordt vooral beschouwend teruggekeken (ex-post) 
naar crisissituaties. Er liggen onderzoeksmogelijkheden om ex-ante (preparatie), maar vooral ook in situ (tijdens 
crisis) aan kennisontwikkeling te doen. Voorbeelden van in-situ onderzoek zijn het werken met camerabeelden 
of geluidsopnames. Voor dit kennisontwikkelingsproces is het van belangt preparatie, opleiden trainen & oefenen 
en crisisevaluatie met elkaar in samenhang te brengen. Hierbij past ook het wetenschappelijk onderzoek koppelen 
aan het oefenen en trainingsproces. Er liggen bijvoorbeeld veel nieuwe mogelijkheden in virtuele simulaties of 
VR-experimenten die nu nog onbenut blijven. Ten slotte is het verstandig evaluaties zich niet alleen op de aanpak 
van een voorbije crisis te richten, maar er kan meer over reeksen van crises geëvalueerd worden. Huidige 
evaluatiebenaderingen hebben een sterk constaterend karakter (wat is er gebeurd), echter een verklarende 
benaderingen (waarom is dat gebeurd en zien we dat ook terug in andere cases) is cruciaal om de kennisopbouw 
robuust vorm te geven. Wat zijn de ‘lessons learned’ voor crisismanagement in toekomstige, ook andersoortige 
gevallen?  
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8. Conclusies bezien in het licht van de Covid-19 crisis 
 
We schrijven dit rapport over de effectiviteit van crisismanagement in een bijzondere tijd. Een tijd waarin onze 
maatschappij wordt getroffen door een van de grootste en langdurige crises van deze eeuw. Dat vraagt om een 
beschouwing waarin we naar de Covid-19 crisis kijken vanuit de conclusies van dit onderzoek naar factoren die 
effectiviteit van crisismanagement beïnvloeden. Bij de methodologie die we in dit onderzoek gehanteerd hebben 
voor het beschouwen van de effectiviteit van crisismanagement, hebben we gekeken naar zowel de evaluatie van 
de directe response als de leerresultaten en beleidsmaatregelen door de tijd heen. Als gevolg van deze keuze 
hebben we een selectie van crises gemaakt waarvan we de nasleep konden bestuderen. Het gevolg is dat de 
Covid-19 crisis niet is meegenomen als casus. Om deze reden kunnen we over de effectiviteit van de aanpak van 
de Covid-19 crisis geen gefundeerde uitspraken doen. We kunnen wel proberen aan te geven welke parallellen 
wij zien tussen de hoofdbevindingen en de huidige dilemma’s die zich voordoen in deze crisis. Daarmee 
reflecteren we op de zeggingskracht van onze bevindingen in deze bijzondere tijd. De Covid-19 crisis is een andere 
soort crisis dan de meeste flits of sudden-onset crises die we bestudeerd hebben. Een pandemie zoals Covid-19 
heeft de vorm van een creeping crisis. Belangrijke kenmerken van dit type crisis zijn de moeilijk leesbare signalen 
dat er iets aan de hand is, de uitgestrekte periode van de crisis en het ontbreken van een duidelijke plaats incident. 
De crisis zelf wordt vooral gekenmerkt door dreiging en risicoperceptie en ontwrichting van de maatschappelijke 
continuïteit. In dit rapport hebben wij een reeks factoren geïdentificeerd die van invloed zijn op de effectiviteit 
van crisismanagement. Deze factoren komen ook duidelijk terug in de Covid-19 crisis. 
 
Crisis in beeld: herkenning & sensemaking 
Een belangrijke factor voor het in beeld krijgen en reageren op een crisis is het lezen van ‘weak signals’. Problemen 
ontstaan in de crisisresponse als men routinematig reageert of de dreiging (te) laat herkend. In de beginfase van 
de Covid-19 crisis komt dit duidelijk naar voren als de besmettingen zich verplaatsen van China naar Italië. Als de 
eerste besmettingen zich voordoen met carnaval is er weinig besef van de ernst van de situatie in de Nederlandse 
maatschappij. In deze fase is er grote moeite met het interpreteren van de dreiging. Dominante frames spelen 
hierbij een rol. Waar (Aziatische) landen die bekend zijn met SARS-virus meteen in actie komen, lijken veel 
(Europese) landen zich te conformeren aan het frame van influenza. Hier ontstaan duidelijke verschillen in het 
mogelijke besmettingen traceren of monitoren en activeren van bron- en contactonderzoek. Interessant is dat uit 
de evaluatie van de Mexicaanse Griep in dit rapport soortgelijke lessen zijn getrokken en dus wel degelijk eerdere 
ervaringen met maatregelen voor een pandemie voorhanden waren. Ondanks dat epidemiologen en 
crisismanagers wisten van de gevaren van een wereldwijde virusuitbraak was dat toch heel moeilijk voor te 
stellen, nu het ons echt overkwam.  
 
Een tweede belangrijke factor rondom beeldvorming is het bijstellen van het beeld en het verwerken van geleerde 
lessen. In veel crisisoperaties ontstaan problemen bij het bijstellen van een dominant frame. Een voorbeeld 
hiervan uit de Covid-19 crisis is het besef dat herintroductie uit het buitenland een cruciale factor is bij het 
ontstaan van nieuwe golven. Alhoewel deze informatie wel beschikbaar is uit de analyse van wintersporters uit 
Italië die carnaval zijn gaan vieren, blijkt wederom dezelfde dynamiek bij vakantiegangers uit Spanje. Het duurt 
tot ver in de 2e golf totdat dit besef wordt vertaald in nieuwe maatregelen rondom (wintersport)vakanties. Daarbij 
ontstaat nu het besef dat het beperken van internationale reisbewegingen een van de cruciale factoren is bij het 
ontstaan van nieuwe golven. Ten slotte blijkt ook de noodzaak tot het bijstellen van het beeld in de verandering 
van de Covid-19 crisis van gezondheidscrisis naar een economische crisis en een maatschappelijke onrust, waarbij 
het meer gaat om handhaving, draagvlak en polarisatie.  
 
Organiseren van de response 
Een belangrijke factor voor effectiviteit die blijkt uit crisisevaluaties is dat er regie moet zijn op de opschaling en 
coördinatie van de response. Veelal blijkt als er asynchroon wordt opgeschaald of er meerdere structuren van 
verschillende regio’s, (private)organisaties en overheden naast elkaar ontstaan die de effectiviteit sterk 
vermindert. Tijdens de Covid-19 crisis zien we ditzelfde probleem op meerdere vlakken overtuigend terugkeren. 
Om tot een gezamenlijk aanpak te komen, werden er nieuwe structuren opgezet in een bestaand zorgnetwerk. 
Zo zijn er centrale coördinatiestructuren ingericht voor de coördinatie op IC-bedden, testcapaciteit, 
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beschermingsmiddelen en geneesmiddelen. Daarnaast is er op veiligheidsregio overstijgend niveau het Landelijk 
Operationeel Team Corona (LOT-C) opgezet en krijgt het Veiligheidsberaad een nieuwe regionale bestuurlijke rol. 
We zien dus nieuwe bestuurlijke entiteiten die regie voeren in een netwerk. Dat is ingewikkeld, want mandaten 
zijn veelal nog niet meteen duidelijk, maar er moet wel een gezamenlijk beleid komen. Door deze worsteling komt 
de effectiviteit van de coördinatie onder druk te staan en ontstaan onderlinge discussies rondom de mandaten 
en regie. 
 
Een andere situatie waarbij coördinatie een doorslaggevende rol heeft is in de samenwerking met ketenpartners, 
met name private en non-gouvernementele actoren. In eerste instantie zien we dat de overheid moeite heeft of 
soms zelfs schuw is om samen te werken met private actoren. In de Covid-19 crisis komt dit naar voren in 
bijvoorbeeld de samenwerking met private laboratoria voor het analyseren van testen. Uiteindelijk is dit nodig 
voor de gevraagde testcapaciteit, maar worden cijfers uit deze testen nog niet meegenomen in het landelijke 
beeld dat gevoed wordt door cijfers aangeleverd door de GGD. In algemene zin zien we in de Covid-19 crisis dat 
de response en het beleid zelf sterk wordt bepaald door het tekort aan middelen (van PPE’s, testen tot IC-bedden). 
In de evaluatie van de Mexicaanse griep wordt daarnaast gewezen op de sterke (lobby) invloed van de 
farmaceutische industrie. De rol die dit gaat spelen is nu nog onduidelijk aan de vooravond van een werkend 
vaccin, maar dat de belangen die hiermee gemoeid zijn groot zijn is overduidelijk. 
 
In veel van de crisisevaluaties komt naar voren dat het hebben van een actueel gedeeld beeld cruciaal is voor het 
organiseren van de response en het nemen van besluiten. In de Covid-19 response zien we dat het gebrek aan 
data, een zoektocht naar de juiste interpretatie en valide weergave van cijfers om het beleid op te baseren ook 
een doorslaggevende invloed heeft op de effectiviteit van de response. Veelal wordt beleid gemaakt op beperkte 
data en wordt met terugwerkende kracht gekeken of maatregelen wel of beperkt nut hadden. Ten slotte blijkt uit 
de evaluatie van de Mexicaanse Griep al dat vraagtekens geplaatst worden bij de robuustheid van het OMT als 
kleine groep experts. Robuustheid in de zin van continuïteit, maar ook in sociaalpsychologische factoren als 
groupthink en biases. De discussies die ontstaan zijn gedurende de Covid-19 crisis onderstrepen deze al eerder 
getrokken conclusies. Daarnaast stond ook in de evaluatie van de Mexicaanse Griep ter discussie in hoeverre het 
OMT zich kon bemoeien met politieke beleidskeuzes zoals het sluiten van scholen. Interessant om hier te zien is 
dat het (beperkt) leren van eerdere ervaringen met soortgelijke crises als rode draad door onze cases loopt. Dat 
lijkt tijdens de Covid-19 crisis wederom het geval te zijn. 
 
Communicatie met de maatschappij 
In de bestudeerde cases ging de communicatie vaak op onderdelen niet goed. Dat lag aan het feit dat er geen 
eensgezindheid was over het beeld van de crisis, of aan het feit dat crisismanagers niet goed in positie waren, of 
aan de toon van de communicatie, de empathie of de warmte ervan, of aan het gebrek aan oog voor de behoeften 
van de burgers en aan een luisterende houding. In de Covid-19 crisis zien we in zowel het regionale als landelijke 
communicatiebeleid deze uitdagingen terug. Toch valt in vergelijking met de bestudeerde cases in de Covid-19 
crisis op dat de overheidscommunicatie empathisch is en er veelal door de tijd heen zicht komt op de behoeften 
van burgers. Dat geldt vooral voor de persconferenties en de officiële communicaties.  
 
Daarentegen treedt in de bespreking van de maatregelen vaak discussie op en worden verschillen van inzicht 
tussen beleidsmakers en experts zichtbaar die uitvoerbaarheid van de uitgevaardigde maatregelen ondermijnen. 
Ministers, burgemeesters, experts spreken elkaar soms tegen; er komen irritaties boven tafel. Dat is in dergelijke 
situaties van spanning en druk onvermijdelijk, maar het biedt wel een prachtig analyse object om de kwaliteit van 
crisiscommunicatie aan te ijken en aan te scherpen. Belangrijke vragen die rijzen over de communicatie zijn de 
vraag welke soorten communicatie tot het volgen van richtlijnen leiden en welke juist tot obstructie. Een tweede 
vraag is hoe die obstructie te pareren en de mensen mee te krijgen in een gezamenlijk gedragen aanpak. Ten 
slotte en dat is ook in de focusgroepen telkens benadrukt zijn het de mensen, die met hun uitstraling, leiderschap, 
charisma, of gebrek daaraan de kwaliteit van de communicatie in hoge mate bepalen. Van belang daarbij is 
communicatieadvies en ondersteuning door communicatie experts. Daaraan lijkt in de Covid-19 crisis geen 
gebrek.  
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Beleid 
De Covid-19 crisis is in duur, omvang en intensiteit onvergelijkbaar met de cases die in het onderzoek zijn 
bestudeerd. Daardoor hebben alle actoren gedurende het proces van de crisis zich telkens kunnen heroriënteren 
en verbeteren.  Door de permanente aandacht van politiek en van de media is er ook een noodzaak geweest om 
telkens verantwoording af te leggen hetzij door naar de wetenschappelijke onderbouwing te wijzen, hetzij door 
naar de omstandigheden, middelen en voorwaarden te wijzen. Veel van de discussies gingen over virologische 
kwesties, financiële steun en de beschikbaarheid van tests, mondkapjes, teststraten. Met de tijd verschoof de 
aandacht en daarmee ook de verantwoording inhoudelijk. Deze dynamiek die in de corona crisis zichtbaar was 
tekent zich in zwakkere vorm ook af bij onder meer de Q-koorts casus. Bij de pogingen om lessen uit de casus te 
distilleren met betrekking tot de aanpak van de Covid-19 crisis, beseffen wij dat het eerder andersom zal blijken 
te zijn. Dat we in de toekomst als er zich rampen of crises voordoen telkens lessen geleerd zullen kunnen worden 
van het lange proces dat in de Covid-19 crisis is doorlopen. In de focusgroepen die deel uitmaken van dit 
onderzoek is ook gesuggereerd om de Covid-19 crisis intensief te evalueren om daaruit een stevig 
crisisbeheersingsfundament voor de toekomst af te leiden. Juist in internationaal vergelijkend perspectief biedt 
deze crisis een unieke kans om beleidskeuzes, beschikbaarheid van middelen, leiderschap en culturele invloeden 
met elkaar te vergelijken. 
 
De duur van de crisis biedt de mogelijkheden tot leren terwijl de crisis gaande is, hoewel we toch ook zien dat die 
mogelijkheden niet steeds ten volle benut worden. In de in het onderzoek bestudeerde cases zagen we ook de 
dominante gerichtheid van crisismanagement op publieke actoren. Pas in tweede instantie worden andere 
maatschappelijke partners en burgers actief betrokken. Op dat vlak zien we ook in deze crisis dat het leerproces 
op dit terrein langzaam lijkt te verlopen. Leren is iets dat gebaat is bij dialoog/interactie met mensen vanuit andere 
perspectieven zodat creatieve botsingen en kruisbestuiving kan ontstaan. De realiteit leek echter dat de 
gesprekken zich lange tijd in een te smalle groep voltrokken en dat de verbreding daarvan pas later op gang is 
gekomen. Jongeren werden uiteindelijk gehoord; het Red-Team opgericht en geraadpleegd, dus er was 
uiteindelijk voortschrijdend inzicht. Een crisis kan een goede aanleiding zijn om te leren, echter de druk die deze 
crisis op de maatschappij met zich meebrengt bemoeilijkt die leerprocessen. De balans vinden tussen 
verantwoording en leren zal waarschijnlijk ook in deze crisis weer een wissel trekken op de rijkheid van het 
leerproces.  
 
Ten slotte is er dan de veerkracht. Lange tijd lag het accent op de veerkracht van de professionals in de zorg en 
van de bestuurders. De burgers werden geïnformeerd en voorzien van richtlijnen voor het handelen. Er werd een 
handelingsperspectief geboden, maar naar het leek op een manier die ontduiking ontlokte en daarmee onderlinge 
ergernissen tussen bevolkingsgroepen. Om tegelijkertijd te werken aan de weerbaarheid en veerkracht van alle 
betrokkenen moet er gewerkt worden aan draagvlak. Dat vergt dialoog. In veel crises die deel uitmaakten van de 
analyse in dit onderzoek hebben we ook gezien dat er soms onbegrip voor maatregelen ontstond als die 
maatregelen onvoldoende werden uitgelegd en besproken. Dat leidde dan weer tot weerstand. In de Covid-19 
crisis zien we dat a fortiori, nu de maatregelen velen in de samenleving zo hard treffen en sommige sectoren, of 
groepen in het bijzonder. Een crisis discrimineert en legt de rafelranden van de maatschappij bloot. Een crisis met 
een impact en tijdsduur als Covid-19 laat dat des te meer zien. 
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10. Bijlagen 
 
Bijlage 1 Verslagen van focusgroepsbijeenkomsten 

1. Focusgroep met professionals 
Zoals beoogd bestond de bijeenkomst van de focusgroep uit drie rondes. In de eerste ronde presenteerden de 
onderzoekers de in literatuur en databases aangetroffen ontwikkelingen en de daarop gebaseerde selectie van 
cases in het onderzoek. In een tweede ronde lag het accent op de in evaluaties van de geselecteerde cases 
aangetroffen elementen die samenhangen met de kwaliteit en effectiviteit van het crisismanagement in het 
algemeen en waar nodig per categorie van crises. In een derde ronde is met de deelnemers gewerkt aan korte 
beschrijvingen van wat in het licht van wat besproken is in de ogen van de deelnemers op het terrein van 
crisisbeheersing een gewenst toekomstbeeld zou zijn.  
 
Ronde 1.  
Na een beknopte presentatie van de aangetroffen trends en de in dat licht geselecteerde cases hebben 
deelnemers hun visie gegeven op de ontwikkelingen. Hun opmerkingen worden hier samengevat. Er wordt veel 
geëvalueerd; er zijn veel rapporten, maar te vaak worden dezelfde valkuilen ook op termijn niet herkend, wordt 
er onvoldoende lering getrokken uit een voorbije crisis, of wat beter zou zijn uit reeksen van crises. Ook wordt 
aangegeven dat in crisisbeheersings-processen het accent steeds meer lijkt te liggen op het volgen van 
protocollen en de verantwoording van het handelen in het kader daarvan, in plaats van op het bereiken van een 
gemeenschappelijk vastgesteld en nagestreefd doel.  
 
De selectie van cases kent ook beperkingen. Cybercrises worden gemist en de vraag wordt gesteld of alle fasen 
wel evenwichtig zijn vertegenwoordigd. Cybercrises zijn echter het onderwerp van een parallelle andere studie. 
In het onderzoek ligt het accent op beheersing van rampen en crises vanaf het moment van constatering, dus 
preparatie en preventie worden niet meegenomen in de analyse per casus. Wel worden preparatie- en 
preventiemaatregelen gezien als blijk van resultaten van crisisbeheersing in termen van leren en vergroten van 
de resilience. De Bijlmerramp, de ramp in Enschede, Dierziekten als Vogelgriep en Mond en klauwzeer, de 
aardbevingen in Groningen, de vliegrampen in Tripolie en die van Turkish Airlines, meer orkanen uit het Caribisch 
gebied zijn genoemd als mogelijke aanvullingen op de selectie.  
 
De deelnemers zijn het erover eens dat veel crises in zekere zin het eigenlijke onderwerp van een gebeurtenis 
ontstijgen en ontaarden in wat aangeduid werd als “gedoe”, maatschappelijke onrust, of polarisatie. Het ongeval 
met de Stint, de Fipronil crisis, de kwestie ronde het afschieten van wild in de Oostvaardersplassen, de 
aardbevingen in Groningen, de containers van het schip Zoë zijn allemaal genoemd als voorbeelden van zulke 
voorvallen. In het licht van deze trend verschuift een deel van de crisisbeheersing dikwijls naar de nafase van het 
voorval. In die fase gaat het erom de gemoederen tot bedaren te brengen door met betrokkenen in gesprek te 
gaan, hun onvrede serieus te nemen en verbindend te werken. 
 
Het is van groot belang de crisis te duiden en de betekenis ervan te delen met de betrokkenen en met publiek en 
media. Rampen zijn in toenemende mate complex, er is snel enorm veel informatie beschikbaar en in omloop. 
Dat brengt met zich mee dat men veel minder snel grip op feiten krijgt en dus besluiten moet nemen in 
onzekerheid. Druk op politiek bestuurlijk bestel groter, besluitvorming naar voren terwijl informatie.  
Crisiscommunicatie is niet alleen het op een rij krijgen van de feiten; het is in toenemende mate ook het managen 
van de meningsvorming, of vervorming. Ook wordt naar voren gebracht dat er een trend bestaat in de richting 
van hybrid warfare, een crisistype dat samenwerking en coördinatie vraagt tussen civiele en militaire actoren in 
het veiligheidsdomein. De cybercomponent speelt ook hier een grote rol. Cyber is echter het domein van een in 
opdracht van het WODC parallel uitgevoerd ander onderzoek. 
 
Ten slotte worden ook Infrastructurele ongevallen zoals treinongevallen, vliegtuigongevallen genoemd als 
mogelijkheid voor analyse. Naast de voorbeelden die werden aangedragen is ook steeds een argumentatie 
gegeven. Zitten alle fasen van crisisbeheersing erin? Zijn aspecten als maatschappelijke onrust, managen van 
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informatie, omgaan met fake news, en het beheersen van onvrede wel genoeg meegenomen. In reactie op deze 
argumenten hebben de onderzoekers de selectie kritisch bekeken en de analyse ervan verdiept. Te veel 
evaluaties, aldus de mening van de deelnemers gaan in op wat er mis is gegaan en wie daarvoor verantwoordelijk 
was in plaats van op de vraag welke werkwijzen in het licht van de toekomst versterkt moeten worden en hoe? 
Te zelden wordt er gemeenschappelijk een einddoel bepaald, waarop de operatie gericht is. Zonder zo’n einddoel 
voor ogen dreigt een gebrek aan focus en aan leiding aan de operatie. 
 

Conclusies 
De trends zijn herkenbaar. De prioritering is internationaal en nationaal soms verschillend, maar de selectie 
van cases voldoet. Echter er zijn enkele typen crises die wat minder aan bod lijken te komen (infrastructurele 
crises, transportcrises en dierziekten, alsook rampen met grote maatschappij brede impact. Zowel in de keuze 
van cases als in de analyse daarvan is door de onderzoekers naar vermogen tegemoetgekomen aan deze 
opmerkingen. 
 

 
Ronde 2.  
Waar in de eerste ronde al een voorschot op genomen was, stond in de tweede ronde centraal. Welke werkwijzen, 
of aspecten daarvan, hangen samen met de effectiviteit van crisisbeheersing. De deelnemers zijn van mening dat 
de persoonsgebonden aspecten, zoals mensenkennis, leiderschapsstijl, de aard van het teamwork, beeldvorming, 
stijl van commandovoering, onderbelicht zijn in de beschikbare evaluaties.  
 
Zoals eerder aangeven bestaat bij de groep het gevoel dat het te veel gaat over procedures en te weinig over de 
mensen die het doen. Crisisbeheersing is te veel en te vaak een taak die een bestuurder ziet als een rol die je erbij 
doet, als de nood aan de man is. Dat geldt in het bijzonder bij gemeenten Echter crisisbeheersing is een 
professionalisme. Het zou goed zijn een selecte groep te hebben van mensen die daar goed is zijn gebleken. Er 
wordt voorgesteld een warm loopbaanbeleid te voeren waarbinnen mensen een staat van dienst in de 
crisisbeheersing opbouwen. Zodoende wordt verzekerd dat mensen vakbekwaam zijn en blijven. Daarbij wordt 
ook aangegeven dat het goed zou zijn niet alleen te focussen op burgmeesters of locoburgemeesters, maar breed 
de vraag te stellen wie de grootste bekwaamheid in crisismanagement. In dat management speelt de duiding van 
informatie een centrale rol. Die duiding van een situatie gebeurd in wisselwerking met de omgeving. 
Crisismanagers moeten meebewegen. De professionaliteit van duiding van informatie is cruciaal. De 
crisisbeheersing vraagt om een juiste en begrijpelijk framing van de gebeurtenissen. Dat gaat om de aard van de 
gebeurtenissen zelf, maar ook om de sociaaleconomische impact van een crisis. Te vaak ligt het accent op het 
fysiek deel van het crisismanagement en te weinig op de sociale, economische en sociaal emotionele aspecten.  
 
Ook de verantwoording van het handelen toont een verbreding. Het gaat niet alleen om een verantwoording 
jegens de autoriteiten, maar ook tegenover betrokkenen en het brede publiek. De legitimiteit van handelen moet 
verantwoord worden. Ook moet bezien worden hoe een en ander Zich verhoudt met, of van invloed is op de 
democratische rechtsorde. Verantwoording is belangrijk, maar crisisbeheersing vergt ook lef en is geen werk voor 
bange mensen.  
 
Informatiemanagement is veel genoemd, communicatie: webcare, ook proactief, dat wordt te vaak gemist. 
Crisisbeheersers zijn afhankelijk van grote hoeveelheden informatie en informatiemanagement. Er komt zoveel 
beschikbaar gedurende het proces, dat het managen daarvan een aparte discipline is geworden. Het kan 
bottleneck worden als je daar niet de goede mensen op hebt zitten. Het op waarde schatten van informatie vergt 
grote deskundigheid, waaraan ook veel technische kanten zitten, net centrisch werken LCMS, VICS, dashboards, 
visualisatie van data. Dat vraagt om specifieke deskundigheid. 
 
Voor het nemen van kritische besluiten is het essentieel dat beslissers een breed spectrum van perspectieven op 
probleem mee te wegen. Die verschillende perspectieven in evenwicht brengen is lastig. Het zijn 
afwegingsprocessen waarbij de aard en omvang van directe gevolgen, maatschappelijke acceptatie daarvan, de 
kosten en de mogelijkheden tot herstel in onderlinge samenhang bekeken moeten kunnen worden. Betrokken 
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organisaties dienen daartoe gezamenlijk die verschillende perspectieven structureel in hun netwerken te 
betrekken.  
 
Om de samenwerking tussen actoren in zulke netwerken tijdens crisisbeheersing te optimaliseren is een model 
vereist waarin de factoren die de crisis beïnvloeden in samenhang worden gebracht. Te vaak doet elke partner 
dat voor zichzelf. Problemen worden daardoor gecompartimenteerd. Het is van belang dat de actoren 
gezamenlijk werken aan het completeren van de hele puzzel. Dat is per geval van belang maar nog meer op 
termijn, doordat er een gemeenschappelijke kennisbasis groeit waarop toekomstig handelen kan worden 
gebaseerd. Zo’n basis voedt het strategische denkproces, maar kan ook leiden tot bestuurlijke netwerkkaarten 
om te bezien wie waarvoor verantwoordelijk is en of daar ook naar gehandeld wordt, of is. 
 

Conclusies 
De professionals uit het veld van crisisbeheersing herkennen de door de onderzoekers gevonden factoren en 
condities die de kwaliteit van crisisbeheersing vergroten. Daarbij geven zij aan vooral prioriteit toe te kennen 
aan: 

• Het erkennen dat crisisbeheersing voor alle betrokkenen en professionalisme is en zou moeten zijn en 
geen bijzaak; 

• Dat informatiemanagement een in deze tijd steeds complexere taak wordt die om professionalisering 
vraagt, zowel in technische zin alsook in methodische en analytische zin; 

• Essentieel is het werken aan een doel en de voortgang van de crisis en de beheersing daarvan te 
vertalen in een samenhangend en verhaal voor alle betrokken. Het gaat niet alleen om de maatregelen, 
maar ook om hoe je ze framed. 

• Crisisbeheersing is niet alleen een kwestie van opleiding of voorbereiding, maar is sterk afhankelijk van 
persoonlijkheidskenmerken en het vermogen om met anderen te kunnen communiceren en aan hen 
leiding te geven. Dergelijke aspecten van crisismanagement zullen nadrukkelijker moeten worden 
onderzocht en betrokken bij de aanpak van crises 

 
 
Ronde 3.  
Optimalisatie waar moet meer aandacht voor zijn? 
De onderzoekers hebben als aanzet voor het gesprek drie mogelijke richtingen genoemd waarin crisisbeheersing 
en onderzoek daarnaar zich zou moeten ontwikkelen. 
 
1. Een partnerschaps/netwerk scenario  
Crises veranderen van aard en in complexiteit. Er zijn meer kolommen, meer lagen, meer organisaties, regio’s en 
zelfs landen bij betrokken. Dat vergt samenwerking over grenzen heen (gemeenten, regio’s, provincie, nationaal, 
internationaal, privaat-publiek, virtueel reëel). Coördinatie van opschaling, werkwijzen, communicatie, en koers 
zijn nodig. Tevens is een bezinning van belang op centrale versus decentrale regie en keuze van een juiste mix 
daarbij. 
 
2. Een technologie/ICT en social media scenario 
Door de ontwikkeling van techniek, ICT en sociale media krijgen crises een andere dynamiek dan in het verleden. 
Dat heeft implicaties voor de wijze waarop, en de partners waarmee de crisis moet worden beheerst. Het 
scheiden van feiten en meningen, nieuws en fake news, de ontwikkeling van weerstand, ongeleide 
burgerinitiatieven vragen om nieuwe strategieën en werkwijzen. 
 
3. Een resilience scenario 
Veel crises hebben oorzaken die veel verder gaan dan een incidentele oorzaak. Denk aan klimaat verandering, 
pandemieën, veranderende wereldorde etc. Daarom is er steeds vaker een vorm van crisisbeheersing nodig die 
niet gericht is op herstel, maar veeleer op een aanpassing van de situatie (het nieuwe normaal). Dat vraagt om 
een constante bezinning op en monitoring van de ontwikkelingen van zowel de crisis als de oorzaken ervan en 
een focus op leren daarvan en waar nodig op het verzetten van de bakens. In dat meebewegen met de 
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ontwikkelingen is dialoog en betrokkenheid van partners, betrokkenen en gedupeerden van belang. Er zitten 
onder meer sociale, technische, economische en infrastructurele kanten aan het aanpassen aan het nieuwe 
normaal. Aan de deelnemers is gevraagd om naar aanleiding van de gedachtewisseling tot dan toe nu eigen 
voorstellen voor zulke scenario’s te ontwikkelen. Dat heeft geleid tot nieuwe uitwerkingen. 
 
4. Een scenario met een accent op de gezagsstructuur 
Hoe komt men tot een gezamenlijke opgave (Driehoek vs. Veiligheidsregio)? Welke expertise heb je nodig en hoe 
gaan we dit gezamenlijk oplossen? Hoe kan de samenhang in realiseren van die oplossing gewaarborgd worden. 
Hoe wordt de aanpak ondersteund met adequaat informatiemanagement. Hoe moet de crisis zo worden 
aangepakt dat daarin ruimte is voor zelfredzaamheid en betrokkenheid van de maatschappij. Hoe kan omgegaan 
worden met afnemende crisisacceptatie. Er wordt in steeds hogere mate gedacht dat alles veilig moet zijn; dat er 
niets fout mag gaan. Bestuurders en politici hebben daar moeite mee. Het beheersen van een crisis is iets 
gezamenlijks; niet een proces waarin burgers en organisaties als een soort kritisch consumenten naar de overheid 
kijken. Daarom is het belangrijk de vraag te stellen: hoe maak je de crisisorganisatie wendbaar en flexibel. Hoe 
kan daarbij kennis van anderen worden betrokken en kan daarin samengewerkt worden met anderen. Hoe kan 
ingezet worden op professionaliteit in plaats van op protocollen en procedures.  
 
5. Een community response scenario 
Waar in het bovenstaande scenario de vraag was hoe de gezagsstructuur zou moeten zijn om de samenleving in 
geval van crises te activeren en te betrekken, ligt in dit scenario het accent nog meer op een actieve betrokkenheid 
van de samenleving bij crisisbeheersing. In dat verband werd gesproken over community response, als een vorm 
van actie die in het midden laat wie de actoren zij. Iedereen heeft daarin een verantwoordelijkheid en dat zou de 
samenleving minder afhankelijk maken van overheid. Het gaat om een participatieve benadering niet alleen ten 
tijde van crises maar ook bij het opstellen van een risicoprofiel. Risicokaarten, de rol van sensing, ontwikkelingen 
in de richting van zogenaamde smart cities. Die betrokkenheid betreft ook het modelleren van scenario’s met 
inschattingen van hun impact, zodat beter voorzien kan worden wat de maatschappij raakt en wat het kost. Dat 
geeft houvast en draagvlak in voorbereiding, uitvoering en nazorg bij crisisbeheersing. Het vergt dynamische 
systeemanalyses zodat beter inzicht verkregen wordt in gevaren en de dynamiek van de samenhang en in de 
wijzen waarop en de middelen waarmee crises kunnen worden voorkomen, beheerst en omgezet in grotere 
weerbaarheid op termijn. 
  
6. Een kennisopbouw scenario 
Crisis worden complexer. Daarom is van belang om vanuit meerdere perspectieven een goede schets te maken 
van wat er aan de hand is of kan zijn. Dat stelt de crisisorganisatie en andere betrokkenen in staat om adequate 
maatregelen te kiezen. Daarom is er een bovenregionale entiteit nodig die je structureel inzet bij processen. Het 
gaat om een opschaalbare entiteit, waarin bijvoorbeeld naar gelang de aard van een crisis medische expertise, 
milieu deskundigheid, nucleaire expertise kunnen worden toegevoegd. We missen zo’n entiteit, omdat steeds 
meer regio en gemeente overstijgende entiteit. Een dergelijke groep zou meerdere disciplines bij elkaar moeten 
brengen en leiden tot kruisbestuiving en kennisontwikkeling binnen het team. In de toekomst zou ook veel meer 
gebruik gemaakt moeten worden van kennisorganisaties als Bellingcat & Follow the Money. 
 

Conclusies 
Naar aanleiding van de gedachtewisseling over deze scenario’s zijn nog enkele onderzoeksgebieden  
genoemd waarop vervolgonderzoek van belang wordt geacht. 
 
Uit de bespreking van de scenario’s zijn de prioriteiten afgeleid en of bevestigd: 

• Het is belangrijk de evaluatie van de huidige Corona crisis zo aan te gaan pakken dat niet alleen de 
crisis an sich wordt geëvalueerd, maar de betekenis van deze crisis wordt geëxtrapoleerd naar de 
toekomst van de crisisbeheersing; 

• Onderzoek naar de eisen en mogelijkheden van adequaat informatiemanagement en kennis  
productieve werkwijzen zijn van vitaal belang voor de toekomst en zullen ontwikkeld en beproefd 
moeten worden (in crises in oefeningen); 
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• Burger- en maatschappelijke participaties zijn van toenemend belang. Een evenwichtige en  
constructieve organisatie daarvan vraagt om onderzoek, ontwikkeling en experimenten 

• Persoonlijkheidskenmerken als durf, improvisatievermogen, flexibiliteit en leiderschap vragen om 
nadere analyses en bezinning op bemensing van crisisbeheersingsteams 

• Crises zijn in toenemende mate hybride (technisch, infrastructureel, gezondheid, politiek, openbare 
orde. Nu vertrekt men meestal vanuit een beperkte scope en komt de andere invalshoeken onderweg 
tegen. In de toekomst zou van meet af aan uitgegaan moeten worden van complexiteit tenzij het 
anders blijkt te zijn. En uitdaging is werkwijzen te ontwikkelen die dat toelaten. 

• Specifiek aandacht zou moeten worden besteed aan doelbepaling, doelgericht werken, doelgerichte 
voortgangsevaluatie, communicatie en interne en externe communicatie. 
 

 
2. Focusgroep van onderzoekers 
Na de eerste focusgroep met professionals uit het veld van crisisbeheersing is een tweede focusgroep belegd met 
wetenschappers die zich aan onderzoek op het terrein van crisisbeheersing. 
 
Ronde 1 Trends  
De gesignaleerde trends worden als van beperkte voorspellende waarde gezien. Meestal worden de crises die net 
aan de orde zijn geweest als de meest waarschijnlijke beoordeeld. In de overzichten van het World Economic 
Forum is bijvoorbeeld opvallend hoe laag de kans op een pandemie wordt ingeschat. Het WEF wordt gezien als 
een politiek orgaan en minder als een kennisinstelling. Het gaat veelal om de percepties van de waarschijnlijkheid 
en impact van crises en minder over feiten. Andere frameworks, zoals het Sendai framework worden als meer 
valide gezien.  
 
Bij een studie naar crises en crisisbeheersing is het belangrijk onderscheid te maken in: 

• Risico’s 
• Hazards 
• Crises 

 
En daarover de vraag te stellen: Waar liep het uit de hand en waarom? De beantwoording van die vraag kan niet 
alleen gebaseerd worden op analyses van de response fase van crisisbeheersing. Bij de keuze van cases is het van 
belang te bezien op welke aspecten cases verschillen, opdat niet te veel voorbeelden van hetzelfde worden 
geanalyseerd, maar er een breed spectrum van cases geselecteerd wordt. Daarbij kan gedacht worden aan 
variabelen als variatie in opschaling, impact, betrokken partners, de duur van een crisis, de mate van complexiteit, 
e.d. Crises zijn in toenemende mate in velerlei opzicht grens overstijgend. Daarom zal ook de mate waarin dat het 
geval is een van de selectie criteria kunnen zijn. Door ons op crises te concentreren blijven voorbeelden van het 
succesvol omgaan met bedreigingen van veiligheid buiten beeld. Dat moet duidelijk gemaakt worden. Ook in de 
beoordeling van de cases zal als gevolg van dit punt de beoordeling van beheersing van crises bijna altijd naar de 
negatieve kant neigen. Dat moet in de analyses meegewogen worden. 
 

Op grond van de bespreking concluderen de onderzoekers: 
• Dat niet te veel waarde moet worden toegekend aan trendanalyse als voorspeller van crises; 
• Dat de selectie van cases veeleer gebaseerd zou moeten worden op de mate waarin de cases 

gezamenlijk variëren op een aantal belangrijk geachte onafhankelijke variabelen; 
• Dat duidelijk moet worden gemaakt dat er verschillende vormen van bias meespelen in de in de 

bronnen aangeduide trends; 
• Dat door de focus op crisisbeheersing het accent komt te liggen op wat er allemaal mis is gegaan in 

plaats van op succesvol voorkomen van, en omgaan met rampen. 
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Ronde 2 Analysekader 
Na de bespreking van de trends is de blik gericht op analysekader. Het gepresenteerde kader wordt door de 
wetenschappers gezien als te stellig. Veel van de in de modellen van Boin c.s. en Mc Connell zijn afwegingen, in 
plaats van criteria. De bedoelde afweging betreffen dilemma’s die complexer zijn dan keuzes op een dimensie 
goed of fout. Handelen volgens de regels is niet altijd effectief, soms is afwijken van procedures een kracht in 
plaats van een zwakte. Er is in dit licht een bezinning nodig op de kwaliteitsbeoordeling per aspect. Immers die 
aspecten zijn ook weer onderling gerelateerd en de interacties zijn vaak zelf ook weer complex en/of 
situatieafhankelijk. 
 
Het is interessant om de evaluaties van cases niet alleen te bestuderen op wat er in is opgenomen, maar ook om 
te bezien welke elementen niet zijn geëvalueerd. Ook belangrijk is het om te analyseren of er ook cases zijn waarin 
de procedures, protocollen, of regels juist contraproductief hebben gewerkt en daarmee zelf hebben bijgedragen 
aan het uit de hand lopen van een crisis, bijvoorbeeld doordat de procedures traag bleken te werken of mensen 
afhielden van wat eigenlijk belangrijk was. 
 
Belangrijk bij het analyseren van effectiviteit van crisisbeheersing is: 

• De graad van adaptiviteit 
• De rol van leiders (inclusief informele leiders) 
• De betrokkenheid van een breed scala van partners (inclusief burgerbetrokkenheid) 
• Kenmerken van andere fasen dan alleen de responsfase 
• Welke verschillen bestaan er tussen verschillende evaluaties van eenzelfde casus? 

 
De analyse aan de hand van het voorgestelde kader biedt onvoldoende houvast. Om dat houvast wel te hebben 
zouden de cases ook bekeken moeten worden vanuit een concreet handelingskader. Dat maakt het mogelijk om 
duidelijker te kunnen vaststellen of die handelingen worden uitgevoerd en of dat werkt. Analyse vanuit zo’n kader 
maakt het ook mogelijk je bepalen of men adaptief is, of niet (of men de procedures volgt, ervan afwijkt en 
waarom). Het toetsingskader van de veiligheidsinspectie kan daartoe als kader worden gebruikt. Ook het 
nationale beleidskader kan daarbij een rolspelen. Als adaptiviteit onderwerp is van analyse, is het van belang om 
niet alleen klassiek incidenten te bestuderen, maar ook grensoverschrijdende crises, waarin de gangbare 
werkwijzen plotseling niet meer zo goed passen. 
 

Suggesties ten aanzien van  
• Evenwichtige selectie van cases op een aantal dimensies; 
• Aanvullen van analyse kader met handelingskader; 
• Niet alleen wat wel geëvalueerd is, maar ook wat niet geëvalueerd is; 
• Ook andere dan klassieke incidenten meenemen 
• De analyse dimensie minder stellig opvatten en meer als dilemma’s beschouwen. 

 
 
Ronde 3   Implicaties en suggesties 
Een derde ronde van de bijeenkomst is gewijd aan de implicaties voor verdere ontwikkeling en onderzoek op het 
gebied van crisisbeheersing. De bespreking heeft geleid tot een inventarisatie van een aantal onderwerpen die 
aandacht verdienen en daarna tot een aantal suggesties over de vorm waarin dat zou kunnen. 
 
A. Inhoudelijke prioriteiten 
Anticiperen op crises 
Crisisbeheersing is dikwijls reactief en ad-hoc. Er zouden eigenlijk scenario’s moeten worden ontwikkeld met 
daaraan gekoppelde beslisbomen, om snel besluiten te kunnen nemen over hoe te handelen in voorkomende 
gevallen. Waar sluit je de stroom af, welk gebied mag worden overgegeven aan hoogwater, hoe bescherm je 
kwetsbare groepen, wat zijn de indicatoren en de verdringingsreeksen die bepalen wanneer je welk besluit neemt 
in crisissituaties. 
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Differentiële werkwijzen 
De aanpak van crisisbeheersing in veiligheidsregio’s heeft in te hoge mate een one size fits all karakter. Dat kan 
beter worden uitgewerkt in varianten, die de flexibiliteit vergroten. Daarbij hoort dan ook een evaluatieaanpak 
die de processen en de keuzes in beeld brengen en die de adaptatie en de organisatie resilience vergroten. Hierbij 
is nogmaals aangegeven dat het hele proces vanaf preparatie tot en met afschaling en nazorg hierbij van belang 
is. Het is een pleidooi om niet te zeer op alleen de responsfase te focussen. 
 
Lerend vermogen  
Er is een enorme hoeveelheid wetenschappelijk kennis beschikbaar, oplossingen zijn veelal bekend.  Echter, veel 
wetenschappelijke kennis blijft onbenut. Het is van belang in beeld te krijgen waar de bottleneck zitten in dat 
proces van benutting van wetenschappelijke kennis. Het is van belang daarbij te onderkennen dat voor 
crisisbeheersing belangrijke kennis niet alleen voortkomt uit onderzoek naar crisismanagement. Er is veel 
onderzoek ook buiten dit domein beschikbaar dat grote relevantie heeft voor crisismanagement. Inventarisatie 
daarvan en bezinning op de wijze waarop de benutting van die kennis kan worden vergroot zou veel kunnen 
bijdragen aan de praktijk van crisisbeheersing. Ook wordt aangegeven dat er veel kennis beschikbaar is binnen de 
context van defensie, maar waarvan niet of te weinig gebruik gemaakt wordt. Het gaat daarbij onder meer over 
teamprocessen en besluitvormingsprocessen. 
 
Crisiscommunicatie 
Communicatie gedurende crises, de aanloop ernaartoe, tijdens en erna wordt gekenmerkt door veel problemen, 
De communicatie is in hoge mate beïnvloed door de ontwikkelingen in sociale media en sowieso in media. De 
onderzoeksagenda op het thema van crisiscommunicatie is te mager, niet alleen ten aanzien van nieuwe media, 
maar ook daar waar het gaat om spanningen tussen autonomie aan een kant en coördinatie aan de andere. Ook 
hier geldt weer dat de thematiek vraagt om een bestudering vanuit verschillende disciplines en met nadruk op de 
vertaling van inzichten naar de praktijk. 
 
Onafhankelijk onderzoek en gezamenlijke ontwikkeling 
Dat betekent niet dat onderzoekers en practici steeds gezamenlijk aan de slag moeten. Het is van groot belang 
dat er ruimte is voor onafhankelijk onderzoek. Daarnaast is het tevens van belang om de verworven inzichten te 
vertalen in praktische maatregelen en handelwijzen. Die praktische vertaling heeft baat bij een goede 
samenwerking tussen wetenschappers en practici. 
 
Context 
Crises en de beheersing ervan zijn niet te duiden als ze niet bezin worden in de bredere politieke en organisatie 
dynamiek eromheen. Daarbij gaat het om de spanningen en machtsfactoren, de blame games, de globalisering, 
de verwevenheid en het hybride karakter van crises en de ruimte en beperkingen die daarvan het gevolg zijn voor 
het handelen van crisisbeheersers. Deze contextuele aspecten verdienen nader onderzoek. 
 

Relevante onderwerpen: 
• Ontwikkeling van protoscenario’s met beslispunten 
• Ontwikkeling van gedifferentieerde werkwijzen naar crisistypen 
• Onderzoek naar benutting van wetenschappelijk kennis en de bottlenecks daarbij 
• Crisiscommunicatie en nieuwe media 
• Onderzoek naar de context waarin crisisbeheersing plaatsvindt en hoe die de processen beïnvloedt 
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B. Vormen van onderzoek en ontwikkeling 
Na de bespreking van onderwerpen van aandacht is het gesprek gevoerd over de vorm waarin die aandacht 
gestalte kan krijgen. Dat heeft geleid tot een aantal suggesties voor belangrijke toekomstige initiatieven: 
 
Oefenen als kennisontwikkeling 
In navolging van ontwikkelingen in deze maar ook andere sectoren wordt gepleit voor een grotere betrokkenheid 
van uiteenlopende partijen bij het anticiperen op, reageren op en omgaan met crises. De vergelijking wordt 
gemaakt met de nationale wetenschapsagenda, waarbij onderzoeksvragen in dialoog worden ontwikkeld. Zo zou 
het waardevol zij als de er een nationale oefenagenda zou worden ontwikkeld die het mogelijk maakt om 
werkwijzen uit de crisisbeheersing in gesimuleerde contexten te bestuderen en te optimaliseren. Oefeningen 
zouden benut kunnen worden als dataset voor onderzoek. Tevens zou daarmee het niveau van oefenen en de 
relatie met wetenschappelijke kennis helderder bespreekbaar worden in dialoog tussen onderzoekers en 
praktijkmensen. Dergelijke onderzoeken zijn ook vorm te geven als virtual reality-oefeningen, waarbinnen zowel 
het gedrag van de deelnemers als ook de effecten kunnen worden geregistreerd, geanalyseerd en vertaald in 
nieuwe kennis. 
 
Het is van belang onderzoek op het terrein van crisisbeheersing en risk reduction te positioneren. 
Multidisciplinaire benadering is goed, maar als een onderzoeksgebied pretendeert overal over te gaan verliest 
het zijn identiteit en specificiteit.  
 

Aanvullende suggesties: 
• Vergroten van maatschappelijke betrokkenheid 
• Gezamenlijke agendaontwikkeling 
• Ontwikkeling van een oefenagenda als voertuig voor kennisontwikkeling 

 
 
1.  Focusgroep beleidsmedewerkers   
In de focusgroep bijeenkomst voor beleidsmedewerkers is net als in de ander focusgroepen gesproken over de 
opzet van het onderzoek. Vervolgens is per fase van het onderzoek aangegeven wat de onderzoeksbevindingen 
zijn. Daarna is in deze focusgroep gesproken over de herkenbaarheid van de bevindingen en over de betekenis 
ervan in beleidsontwikkeling en in verdere onderzoeksprogrammering. 
 
Van trendsbepaling naar casusselectie. 
De deelnemers geven aan de aanpak en de uiteindelijke casusselectie herkenbaar te vinden. Tegelijkertijd worden 
ook vragen gesteld over de keuze van cases. Aan een kant zijn er vragen over het ontbreken van ICT/cybercases; 
tevens wordt opgemerkt dat de selectie gericht lijkt op traditionele rampen en crises en minder op nieuwe 
soorten maatschappelijke crises zoals bijvoorbeeld opschudding rond migratieproblematiek. De onderzoekers 
hebben aangegeven dat sommige cases niet gekozen zijn omdat ze beter passen in parallelle door het WODC 
uitgezette studies rond Cybersecurity en crisismanagement, terrorisme en contraterrorisme en statelijke 
dreigingen.  
 
Analyse kader en analyseresultaten 
Na een toelichting op het analysekader van het onderzoek bestaande uit de modellen van Boin en Kuipers en van 
McConnel, wordt het gesprek voortgezet. De deelnemers herkennen zich in de modellen. Tevens geven ze aan 
dat de crisisbeheersing tot op heden erg gericht is geweest op het volgen van de juiste werkwijzen en procedures 
voor samenwerking en coördinatie. Daarbij is aandacht voor leren van crises en het versterken van de veerkracht 
van de betrokken organisatie en de samenleving minder uit de verf gekomen. Het begint pas de laatste vijf jaar 
te verbeteren. Het zal verder moeten worden ontwikkeld. De evaluatie moet het betreffende crisistype 
overstijgen. De uitdaging is ook lessen te trekken op het niveau van crisisbeheersing in het algemeen. Te denken 
valt aan kwesties als de rol van experts in crisisbeheersing, de balans tussen experts en decision makers. Ook 
wordt genoemd dat de crisisbeheersing en de evaluaties ervan zich vaak te veel op de procedurele en technische 
klant richten en minder op de maatschappelijke processen, de verantwoording in de richting van de samenleving 
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en de burgers en op de legitimiteit van het optreden en het democratische proces daaromheen. Dat is vooralsnog 
een minder ontwikkelde manier van kijken tegen crisisbeheersing, hoewel de huidige Covid19-omstandigheden 
daarvoor wel steeds sterker de ogen openen. Die lessen zouden geborgd moeten worden en verankerd in de 
toekomstige benadering van crises. 
 
Het accent heeft gelegen op de regionale en nationale crisisbeheersing, voortvloeiend uit de bevindingen van de 
Commissie Eenhoorn. Op dat punt moeten we nu naar een verbetering, een next level, streven. Dat betekent dat 
er gewerkt zou moeten worden naar een verstevigde koppeling tussen de algemene en de functionele ketens in 
de crisisbeheersing. Zowel private als publieke partners spelen daarin een rol. De koppeling en de afstemming 
zijn zowel op centraal niveau alsook op decentraal niveau van belang. Na het implementeren van werkwijzen in 
de algemene keten is nu de uitdaging de functionele keten op orde te krijgen. 
 
De discussie krijgt een impuls door de verzuchting van een van de deelnemers dat er al jaren wordt geconstateerd 
dat er onvoldoende geleerd wordt van crises. De effectiviteit van optreden is sterk afhankelijk van de mensen die 
het doen. Krachtig leiderschap is van belang. Tegelijkertijd wordt besproken dat het toeval in te grote mate 
bepaalt wie de leiding heeft in crisissituaties. Mensen die in crisistijd beslissingen moete nemen hebben vaak in 
hun reguliere werk te vaal andere taken en doen de crisisbeheersing erbij. Dat heeft tot gevolg dat de 
professionaliteit van crisisbeheersing onder druk staat. Er zou in de professionalisering van crisisadviseurs 
geïnvesteerd moeten worden om te borgen dat er voldoende kwaliteit beschikbaar is op het moment dat dat 
nodig is. Voorgesteld wordt een systeem met bemensing in te richten dat beschikbaar is in gevallen van crisis. Op 
plaatsen waar, of in gevallen waarin een crisis optreedt kunnen verantwoordelijken, zo’n systeem/groep 
deskundigen inschakelen om ervoor te zorgen dat er op een kwalitatief hoog professioneel niveau beslist en 
gehandeld kan worden. Flexibiliteit, wendbaarheid, en professionalisering zijn termen die worden gebruikt om 
zo’n systeem te typeren. Zodoende zouden relatief minder mensen op een hoger niveau kunnen worden gebracht 
om met een hogere frequentie in uiteenlopende crisissituaties op te treden, waardoor het leren van crises in 
dergelijke teams verder wordt versterkt en ook beklijft. Dergelijke ideeën betekenen een grotere inzet op wat 
wordt aangeduid als Crisis Expert teams.  Alles overziend stelt een deelnemer: ”Feit blijft dat het hangt aan 
mensen in het systeem. Gezagsdragers zijn niet zo goed getraind. Liever een goede leider met een slecht systeem, 
sterk leiderschap”. Pogingen om crisisexpert teams te vormen zijn al eerder gedaan. Het is voor gezagsdragers 
moeilijk om dingen uit handen te geven. Er zal dus aandacht moeten worden besteed aan optimale ondersteuning 
zonder inbreuk op de gezagsverhouding en de verdeling van verantwoordelijkheden. Er is ook een deelnemer die 
een dergelijke oplossing te technocratisch vindt en minder goed vindt passen in de Nederlandse situatie. 
 
De deelnemers met een rol in de crisiscommunicatie geven aan dat in hun deel van de crisisbeheersing er al veel 
langer aandacht is voor de rol van de samenleving, de burgers, hun weerbaarheid en veerkracht en ook voor het 
leren op dat vlak. Ook het inschakelen van deskundigen met een reflectietaak in crisiscommunicatieteams wordt 
aangeduid als waardevolle manier om al gedurende een crisis de ervaringen in leerwinst te vertalen.  
 
Na de analyses van de voorbije cases en hun nasleep zou het interessant zijn om zo’n intense crisis als de Corona 
crisis door te lichten om te zien waar er leerresultaten uit het verleden in de aanpak van de huidige crisis aan het 
licht treden. Dat zou de leerwinst goed in beeld kunnen brengen, aldus een deelnemer aan de bijeenkomst. 
Daarbij zou ook een kritische analyse van belang zijn van of en hoe crisisbestrijdingsstructuren zijn benut op 
genegeerd, welke keuzes daarin zijn gemaakt en wat daarvan de legitimering is. Enkele deelnemers geven aan dat 
het belangrijk is crisisbeheersing te zien als een netwerkactiviteit, waarbij gestreefd moet worden naar een 
bredere maatschappelijke inbedding. Het gaat erom de goede partijen aan tafel te hebben. Die kant van de 
crisisbeheersing vraagt nog om nadere borging. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de vraag naar wat de 
belangrijkste partners zijn met regelmaat gesteld en gecheckt gaat worden. De roep om betrokkenheid van een 
veelheid van partners roept al tegenreactie op dat er vooral in geval van flitsrampen, snel gehandeld moet worden 
en liefst niet eindeloos overlegd. Een bestuurder zou in zo’n geval ook zaken in vertrouwen moeten kunnen 
delegeren. Zoiets vraagt wel om veel meer investering in de preparatie, zodat er al ervaring en vertrouwen kan 
worden opgebouwd met zo’n werkwijze. 
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Opleidings- en trainingsbeleid is naar het oordeel van de deelnemers te vaak de sluitpost. Als het werk te druk 
wordt dan gaat oefenen van de agenda eraf. ER wordt gewezen op de mogelijkheden die oefenen kan bieden met 
betrekking tot kennisontwikkeling. Bij voorbereiding op crises kan veel sterker gebruik gemaakt worden van 
instrumentarium om ook planvorming en beleidsontwikkeling vorm te geven. Moet je plan niet ontwikkelen op 
basis van simulatie. Op die manier wordt de kwaliteit van de plannen vergroot en de professionalsering van de 
actoren evenzeer. Defensie wordt genoemd als ministerie dat al veel ervaring heeft met dergelijke werkwijzen. In 
dit verband wordt weer verzucht dat de mensen bij defensie dat als hun professie zien terwijl in andere 
kolommen, zoals de gemeenten mensen de crisisbeheersing zien als een taak bovenop hun reguliere werk. 
Daarover is veel zorg. Weer steekt daarom even de discussie over crisisexpert teams de kop op. 
Naast een zeker cynisme over het vermogen om te leren van crises en rampen gaan er ook goede voorbeelden 
over tafel. Er worden lijnen aangegeven van leerprocessen en daaruit voortvloeiende verbeteringen tussen de 
ervaringen, met Q-koorts en de huidige Nertsen problematiek. Het opstellen van plannen en scenario’s heeft die 
leerprocessen zichtbaar gemaakt.  
 
Onderzoeksagenda: 
 
Informatiemanagement 
Het omgaan met een informatie overload, datastromen duiden (sensemaking). Informatiemanagement vereist 
professionalisering. Informatiemanagers zouden getraind moeten zijn, in informatie- en dataverwerking en 
analyse en duiding daarvan. Er is behoefte aan architecten van informatieprocessen. De capaciteit met betrekking 
tot hoe je informatieorganisatie neerzet ontbreekt.  Waar het ook aan ontbreekt is de gezamenlijkheid. Er is een 
neiging om wiel zelf uit te vinden voor eigen organisatie of eigen keten. Multidisciplinair werken in een netwerk 
is nodig en vergt een veel eenduidiger inrichting daarvan Gezamenlijkheid is voorwaarde. Een van de aspecten 
van een dergelijke informatieorganisatie betreft de interne en externe dashboards en de compatibiliteit daarvan. 
 
Dilemma’s en keuzes van bestuurders 
Een ander onderwerp dat is genoemd is de vraag welke afwegingen een bestuurder maakt in 
crisisbeheersingsprocessen. Inzicht in die afwegingen en de dilemma’s die daarbij spelen kunnen een basis 
verschaffen voor een adequate inrichting van crisisbeheersingsprocessen en de samenwerking daarbinnen. Wat 
drijft een bestuurder in zulke processen? Met welke partijen zit hij/zij aan tafel? Welke belangen spelen daar? 
Hoe is het gesteld met vertrouwelijkheid, wat betekent het voor de samenwerking en de openheid als ook 
toezichthouders aan tafel zitten?  
 
De effecten op de bevolking 
Wat is de impact van de crisisbesluitvorming en maatregelen op de bevolking? Hoe komt het over? Hoe ontstaat 
geloof in, of verzet tegen maatregelen? Waar ligt in het ontstaan van verzet het kantelpunt, wanneer ontstaat 
ontkenning, verzet, of ongeloof, en wat zijn daarvan de implicaties voor crisisbeheersing?  
 
2. Focusgroep met de evaluatoren van de wet op de veiligheidsregio’s 
Vanuit de evaluatiecommissie wordt aangegeven dat hun evaluatie heeft bestaan uit een aantal oriënterende 
interviews en daarna een analyse van literatuur rond incidenten van de laatste tien jaar. De analyse heeft 
betrekking gehad op het functioneren van de wet. Wat zijn gesignaleerde knelpunten in de wet en wat ontbreekt 
er tot op heden aan de wetgeving. Er is gezocht naar mechanismen (hoe werkt het stelsel?) en naar mogelijke 
oplossingen voor de toekomst (adviezen). 
 
Het beeld dat voortkomt uit de evaluatie van het stelsel is dat de doelen die eertijds gesteld zijn (regionalisering 
en kwaliteit van crisisbeheersing) wel zijn bereikt, maar dat het stelsel desondanks niet meer helemaal past in de 
inmiddels weer verder ontwikkelde samenleving, waarbinnen de rampen en crisis complexer lijken te worden, 
onderling verweven crises die uit elkaar voortvloeiden en onderling elkaar beïnvloeden, en die in steeds grotere 
mate grensoverschrijdend zijn, zowel wat betreft grenzen tussen regio’s, landen, continenten, alsook grenzen 
tussen disciplines en domeinen en tussen de reële en de cyberwereld. 
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In het licht van deze ontwikkelingen is er een noodzaak het stelsel te optimaliseren met daarbij aandacht voor 
hogere vormen van opschaling waarvan zelden of nooit gebruik wordt gemaakt, maar die wel moeten worden 
doordacht (GRIP 5 en GRIP rijk). Het wordt belangrijk geacht dit te doen met oog voor de noodzaak geen rigide, 
maar juist flexibele structuren te genereren. Het gaat erom dat de schaal van de crisis richtinggevend is voor de 
manier waarop een crisis beheerst wordt. Daarbij is evenwicht geboden tussen het beheersen van de crisis vanuit 
een maatschappelijk optieken vanuit een technisch/fysieke optiek.  
 
De implementatie van het stelsel laat nog veel regionale verschillen zien. Het stelsel is vooralsnog vooral helder 
en richtinggevend voor de traditionele partners in de kolommen in de veiligheidsregio’s maar veel minder voor 
andere partners. Weliswaar hebben veel andere partners zelf al veel geregeld, maar nu is de uitdaging die zaken 
weer op stelselniveau tot een geheel te smeden. Daarbij spelen bijvoorbeeld vragen een rol als wat zijn de rollen 
en de taken van de GHOR, ROAZ, RAV bij het invullen van de geneeskundige kant van de crisisbeheersing? 
 
Ook is geconstateerd dat de bestuurlijke rol vaak gemakkelijk vermengd raakt met operationele 
verantwoordelijkheden. Bestuurders ervaren daarbij vaak een informatieachterstand, waardoor ze nog dichter 
op het operationeel proces willen zitten. Bestuurders zouden echter juist meer afstand moeten betrachten, 
rolvast zijn, hun bijdrage zoeken in de sensemaking, en framing van een crisis en in het behartigen van de langere 
termijn doelen en perspectieven. Operationele leiders zouden meer bevoegdheden moeten hebben. Ook zijn er 
duidelijke ideeën over de wenselijkheid van beschikbare expert teams die in de crisisbeheersing hun expert rol 
zouden kunnen vervullen ter ondersteuning van de bestuurlijke en operationele teams. Dit idee is ook al eerder 
in een focusgroep naar voren gebracht. Een belangrijke kwestie daarbij is de balans tussen de expertise van een 
expert team aan de ene kant en de autoriteit, het gezag van de bestuurder/burgemeester aan de andere kant.  
 
Behalve aan de samenhang in de breedte tussen de acties van diverse partners zou ook gekeken moeten worden 
naar de longitudinale samenhang in het hele proces van preparatie, opleiden, oefenen en trainen, evaluatie van 
crises en professionele ontwikkeling en kennisontwikkeling met betrekking tot crisisbeheersing. Het leren betreft 
meestal slechts analyses van wat men zou doen als eenzelfde crisis zich weer zou voordoen, wat nodig is, is echter 
een vertaling naar wat die ervaringen betekenen voor crisisbeheersing in meer algemene zin.  De focus ligt 
bovendien te vaak te veel op de fysieke veiligheid en te weinig op het managen van de maatschappelijk impact. 
Het is belangrijk onderscheid te maken tussen emergency management en crisismanagement. 
 
De analyses en evaluaties van crises zouden zich evenwichtig moeten richten op: 

• Professionele ontwikkeling van crisisbeheersers; 
• Het verhelderen van verantwoordelijkheden; 
• Het mogelijk maken van politieke controle; 
• Het ontwikkelen van kennis met het oog op de toekomst. 

 
Een stelsel moet het mogelijk maken dat de beste mensen het werk doen. Dat vraagt om een structuur die op 
onderdelen fluïde is en die het mogelijk maakt om binnen kaders keuzes te maken ten aanzien van bemensing en 
vormen van samenwerking. Dat alles laat onverlet dat in de heetste uren van een flitsramp als het emergency 
management aankomt, er maar beter binnen strakke kaders gewerkt kan worden in relatief kleien teams, maar 
in het licht van de crisisbeheersing inclusief de uit de crisis voortvloeiende maatschappelijk impact, de nazorg en 
het herstel, of de aanpassing is de geschetste flexibele en brede samenwerking van belang. Een stelsel van 
crisisbeheersing wordt versterkt door een overstijgend systeem van leren, onderzoek en verbetering dat leidt tot 
generieke versterking, en waar nodig innovatie van de systematiek van crisisbeheersing.  
 
  



 
 

WODC / PLATO / ISGA / UNIVERSITEIT LEIDEN /  STATE OF THE ART CRISISBEHEERSING 2 / DECEMBER 2020 / JVL, JW 

132 

Gedachten over onderzoek 
In de gedachtewisseling met de evaluatoren van de wetgeving op de veiligheidsregio’s zijn enkele suggesties 
gedaan voor relevant onderzoek. 

• Onderzoek naar persoons-/persoonlijkheidskenmerken en de ontwikkeling daarvan. Het onderzoek zou 
inzicht moeten geven in de persoonlijke kenmerken die van belang zijn om adequaat een crisis te 
beheersen en hoe deze kenmerken in wervingen selectie in werktrajecten op opleidingsroutes ontwikkeld 
kunnen worden. 

• Lerend systeem ter ontwikkeling en verdieping van crisisbeheersing.  
Hierbij gaat het om het ontwikkelen van een samenhangende aanpak die borgt dat onderzoek naar wat 
er tijdens crises gebeurt en wat er had moeten gebeuren vertaald wordt in competentieontwikkeling van 
de betrokkenen en in kennisontwikkeling op het vakgebied van crisisbeheersing. Niet slechts evaluaties 
van incidenten, maar analyses op reeksen van crises. Welke systeem aspecten zijn daaruit af te leiden? 

• Maatschappelijke veerkracht: rol van maatschappij en burgers. Die aspecten van crisisbeheersing 
verdienen nader onderzoek om zo beter zicht te krijgen op de vraag hoe maatschappelijke impact te 
managen valt en wat dat van de betrokken crisisbeheersers, hun werkwijzen en hun toerusting vraagt.  
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Bijlage 2 Deelnemers aan de focusgroepen 
 

Wetenschappers 
Kees Boersma Vrije Universiteit Amsterdam 
Sanneke Kuipers Universiteit Leiden 
Rene van Torenvlied Universiteit Twente 
Marcel van Berlo TNO, Unit Defense Safety & Security 

 
Professionals 
Rob Hagman Hoofd Departementaal Crisiscentrum, directeur Crisisbeheersing  

Ministerie van Financiën 
Ronald Smetsers RIVM, milieurampen 
Hans van Mensvoort Veiligheidsregio Midden-West Brabant 
Sabine Rossenberg Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, projectleider  

Evaluatie wet veiligheidsregio’s 
Willy Steenbakkers NCTV, Nationaal Crisiscentrum, coördinerend senior-adviseur 
Dick Fundter Ministerie van Defensie, Lector Veiligheid (Resilience in Delta) 
George Spier Adviseur regioburgemeester Midden-Nederland 

 
Beleidsmedewerkers 
Sanne Schulting Crisis coördinator, Ministerie van Landbouw, Natuur en  

Voedselkwaliteit 
Francien Machielse Coördinator Communicatie bij NCTV 
Svenja Westerduin Communicatieadviseur bij NCTV 
Tony Hogendoorn Ministerie Infrastructuur en Waterstaat 
Koos Kranenburg Ministerie van Defensie 
Maarten Dewachter Hoofd Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum,  

Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Andre Griffioen Beleidscoördinator veiligheidsregio en crisisbeheersing, ministerie van  

Justitie en Veiligheid 
 

Evaluatoren van de Wet Veiligheidsregio’s 
Hans Hazebroek IFV Brandweeracademie  
Mariska Peeters Medewerker bureau Berenschot  

 
Sabine Rossenberg Projectleider evaluatie van de wet op de veiligheidsregio’s 
Roland Bron Medewerker GHOR Zuid-Holland Zuid 
Danique Wever Beleidsondersteuner van de evaluatiecommissie 

 
 
 
 
 


