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Beste lezer,

In een snel veranderende wereld, met steeds weer andere risico’s en dreigingen, koestert 
Nederland haar veiligheid. Om die veiligheid te borgen, verzetten partijen als inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten, politie, openbaar ministerie, lokaal bestuur en vele andere publieke 
en zeker ook private partners, dagelijks veel en belangrijk werk.

De afgelopen vijftien jaar kon u in het Magazine 
Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing (en daarvoor in 
de Nieuwsbrief Crisisbeheersing) tweemaandelijks een 
serie boeiende artikelen lezen over dit mooie 
werk. Variërend van de beleidsontwikkeling 
ervan, via de uitvoering – in oefeningen én echte 
crisissituaties – tot aan de evaluatie. De realisatie 
van het magazine was oorspronkelijk in handen 
van het toenmalige directoraat-generaal 
Veiligheid van het ministerie van BZK. Daarna 
ging het over naar de NCTV. Daarmee werd ook de 
inhoudelijke focus van het blad breder en strekte 
het over de domeinen crisisbeheersing, cyber-
security en contra-terrorisme. En hoewel afzender 
en inhoud in de loop der tijd dus veranderden, 
bleef er ook veel hetzelfde. Wat bleef, zijn de vele 
partners die bijdroegen aan het magazine, door 
inhoudelijke onderwerpen aan te dragen, 
interviews te geven en artikelen te schrijven. En de 
toewijding van de NCTV-collega’s die het blad met 
elkaar realiseerden.

Helaas komt aan deze periode nu een einde; in 
december 2017 zal het laatste nummer van dit 
magazine op uw deurmat vallen.

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in het 
veiligheidsdomein. Er zijn nieuwe fenomenen als 
hybride dreigingen en economische veiligheid,  
en ook de domeinen cybersecurity en contra-
terrorisme ontwikkelen zich razendsnel.  
De kernfunctie van de NCTV is en blijft om als 
coördinator te zorgen voor de strategische 
verbinding tussen alle betrokken spelers in het 
nationale veiligheids domein. De afgelopen jaren 
is de organisatie echter geleidelijk aan meer taken 

gaan uitvoeren die niet direct te maken hebben 
met nationale veiligheid of die niet optimaal 
passen bij de coördinerende rol van de NCTV. 
Daarom bezint de NCTV zich momenteel op zijn 
kerntaken. Dit is nodig omdat de veranderende 
buitenwereld juist van een organisatie als de  
NCTV focus en scherpte mag verwachten.

Onze informatiesamenleving is in de afgelopen 
jaren minstens zo sterk veranderd. Informatie is 
overal, snel en gemakkelijk te vinden en te delen. 
Het informatie-zoekgedrag van mensen verandert, 
het medialandschap verandert mee, evenals de 
informatiekanalen van professionals.
Dit gegeven, in combinatie met bezinning op de 
zuivere kerntaken van de NCTV, heeft ons doen 
besluiten dat het uitgeven van het Magazine 
Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing niet langer  
past bij onze kerntaken.

Er is echter een blijvende behoefte aan informatie-
uitwisseling en kennisdeling. Wij zullen elkaar als 
partners in nationale veiligheid en crisisbeheer-
sing ongetwijfeld blijven ontmoeten via andere 
media, platforms en conferenties, waar we in 
dialoog kunnen blijven gaan over thema’s die de 
samenleving en de veiligheid raken. Dan rest mij 
nog u hartelijk te danken voor de vele jaren 
trouwe lezerschap en de inhoudelijke bijdragen 
die we mochten ontvangen van u en uw 
organisaties.

Met vriendelijke groet, 

Dick Schoof, 
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

INHOUD

Dick Schoof 
Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid
Foto: Sander Heezen
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Orkaan Irma – inzet nationale 
crisisstructuur in acute fase 

 ■ Nationaal Crisiscentrum

Op 6 september trok orkaan Irma over de Bovenwindse Eilanden 
Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Hoewel informatie in de eerste 
dagen na het passeren van de orkaan moeizaam naar Nederland 
kwam, werd wel snel duidelijk dat de eilanden – en vooral Sint 
Maarten – zwaar getroffen waren. Daarom werd in overleg met het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de 
nationale crisisstructuur ingezet, volgens het Nationaal Handboek 
Crisisbesluitvorming, om de gevolgen van de orkaan voor de 
eilanden te bespreken en een gezamenlijk traject voor noodhulp  
in te zetten. 

Tot en met 14 september is de Interdepartementale Commissie 
Crisisbeheersing (ICCb) dagelijks bijeengeweest om de situatie te 
bespreken en acties uit te zetten. Tevens kwam de Ministeriële 
Commissie Crisisbeheersing (MCCb) vijf maal bijeen. Ook was het 
Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) actief om de pers- 
en publiekscommunicatie op nationaal niveau te coördineren.  
Het Nationaal Crisiscentrum (NCC) fungeerde in deze periode als 
centraal informatiepunt, coördinator en informatiemanager. 

Complexe situatie
Door de complexiteit van de situatie was een veelheid aan partners 
en crisisteams op verschillende plekken en in verschillende 
tijdzones betrokken. Tientallen crisiscollega’s – ambtenaren en 
bestuurders – van alle betrokken ministeries liepen bij het NCC in 
en uit voor hun overleggen: AZ, BZK, BuZa, Defensie, IenM en VWS. 
Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat, en ook ‘s nachts en in het 
weekend. Het NCC verbond partijen aan elkaar en probeerde de 
verschillende vragen en taken zo snel mogelijk bij de juiste partners 

te beleggen. Op basis van de informatie die binnenkwam vanuit de 
verschillende mediabronnen, ministeries en andere betrokken 
partijen verzorgde het NCC ook een situatiebeeld ten behoeve van 
de crisisoverleggen. Bij het slagen hiervan speelden Defensie en de 
KMar, beide aanwezig in de regio, een grote rol, want door het 
uitvallen van veel communicatiemogelijkheden in en met de regio 
was het lastig een goed beeld van de situatie te krijgen. 

Het KoninKrijK en bijzondere gemeenten
Bijzonder aan de situatie is dat Sint Maarten een apart land is, maar 
wel binnen het Koninkrijk der Nederlanden valt. Dit geeft het een 
lastig te interpreteren status. Het is geen binnenland, maar ook niet 
echt buitenland. Defensie en Buitenlandse Zaken zijn namelijk 
beleidsterreinen die binnen het Koninkrijk door de Nederlandse 
regering worden behartigd. Ambassades die zich meldden om hun 
ingezetenen te evacueren, kwamen daardoor ook bij het NCC 
terecht, terwijl het vanuit het oogpunt van het NCC eigenlijk om 
een ander land gaat waar men informatie over opvraagt. Saba en 
Sint Eustatius zijn bijzondere gemeenten van Nederland. Zij hebben 
op basis van bijstandsverzoeken Defensiepersoneel, personele 
versterking, voedsel en water geleverd gekregen. Hoewel minder 
zwaar getroffen dan Sint Maarten, zijn deze eilanden namelijk sterk 
afhankelijk van Sint Maarten voor zaken als bevoorrading en 
medische hulp.

evaCuatie
Kritiek werd het voor een grote groep patiënten op Sint Maarten die 
op (zeer) korte termijn een dialysebehandeling moesten ondergaan. 
Door de beperkte beschikbaarheid van evacuatiemogelijkheden per 
vliegtuig en de weinige communicatiemogelijkheden was het moeilijk 
om hen tijdig te bereiken en te evacueren naar Aruba voor behande-
ling. Uiteindelijk is dit wel gelukt. Hierbij bleek maar weer het belang 
van het duidelijk communiceren over verwachtingen en deadlines.

geCoördineerde pers en publieKsCommuniCatie 
Om de pers- en publiekscommunicatie over de orkaan te coördineren 
op nationaal niveau, werd een Nationaal Kernteam Crisis-
communicatie (NKC) bij elkaar geroepen. Dit is een actiecentrum 
crisiscommunicatie, met daarin alle crisiscommunicatiespecialisten 
van de betrokken ministeries. Het NKC adviseerde de ambtelijke top 
(ICCb) en ministers (MCCb) over hoe om te gaan met publiek, pers 
en getroffenen. Daartoe haalde het NKC de informatiebehoefte van 
buiten naar binnen. Om de vele publieksvragen gecoördineerd te 
kunnen beantwoorden, werd het publieksinformatienummer 
0800-1351 ingezet, dat beheerd wordt door de NCTV. Vanwege die 
zelfde één loket-gedachte werd er een informatiedossier gemaakt 
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op www.rijksoverheid.nl. Daar was alle pers- en 
publieksinformatie te vinden. Voor verwanten-
informatie waren het ministerie van BZK en het 
Nederlandse Rode Kruis aanspreekbaar. Hier 
konden mensen al snel aangeven dat ze op zoeken 
waren naar familie en vrienden. Of aangeven dat 
ze veilig waren.

vragen, geruCHten en dilemma’s
Het NKC bekeek continue welke vragen leefden bij 
pers en publiek, of het aantal vragen toe- of 
afnam en welke geruchten er rondgingen. Zo kon 
bijvoorbeeld het gerucht ontkracht worden dat er 
zware criminelen op Sint Maarten waren ontsnapt 
vanwege een beschadigde gevangenismuur. 
Doordat het NKC informatiebehoeften bijeen-
bracht die op allerlei plekken binnenkwamen, kon meteen actie 
worden ondernomen op het achterhalen van de antwoorden, op 
het centraal delen van die antwoorden en op snelle terugkoppeling 
aan de oorspronkelijke vraagsteller. Vragen die binnenkwamen, 
varieerden van “Waar is mijn familie op Sint Maarten, ik krijg ze niet te 
pakken?”, en “Waar zijn opvanglocaties en waar kan ik schoon drinkwater 
krijgen?” tot aan “Mijn medicijnen raken op, wat moet ik doen?”

de fase van Herstel 
De crisisstructuur werd ingezet ter ondersteuning van het ministerie 
van BZK, voor de meest acute fase van de situatie na orkaan Irma.  
Na 14 september is de coördinatie van de noodhulp en de weder-
opbouwactiviteiten, evenals de communicatie, weer overgegaan 
naar het ministerie van BZK, die daarvoor een speciaal team heeft 
aangesteld onder leiding van project-DG Hans Leijtens. 

http://www.rijksoverheid.nl
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Crisisaanpak infrastructuur na orkaan Irma

 ■ Taneesha Gendaram
 ■ Rowan Felter 

Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing, Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu

rol ienm
De minister van IenM is politiek verantwoordelijk voor crises op 
haar beleidsterreinen, dus ook op Caribisch Nederland. Het 
Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van IenM 
(DCC-IenM) werkt samen met Caribisch Nederland aan het 
aansluiten van de crisisorganisatie van de eilanden bij de processen 
en informatievoorziening van IenM. Zo wordt – samen met de 
eilanden – voor de beleidsterreinen van IenM gewerkt aan oplei-
dings- en trainingsprogramma’s om incidenten het hoofd te 
kunnen bieden. Jaarlijks wordt samen met het KNMI de “tsunami 
warning test” voor de Caribische regio uitgevoerd en wordt het 
doormelden van incidenten vanuit Caribisch Nederland naar  
“Den Haag” steeds nadrukkelijker ingeregeld. 

Worst-Case sCenario
Maandag 4 september werd het langzaam aan duidelijk dat het 
extreme weer in het Caribisch gebied uit de hand ging lopen. 
Kirsten Drost, crisismanager bij het DCC-IenM, stond die dag voor 
het eerst aan de lat om crises en rampen (inter)nationaal te 
managen. “Ik had nooit kunnen dromen dat mijn eerste piketweek 
zo groots en intensief zou zijn.”
Het DCC-IenM begon al vroeg met het schetsen van worst-case 
scenario’s over orkaan Irma. Al gauw werd besloten om het 
Weerimpactteam (WIT) bijeen te roepen. Onder leiding van het 
DCC-IenM werd het WIT geactiveerd met vertegenwoordigers van de 
ministeries van Veiligheid en Justitie, Economische Zaken, Defensie 
en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en vertegenwoordi-
gers van de eilanden. 
Rob Hagman, hoofd DCC-IenM: “Het werd het eerste WIT voor 
Caribisch Nederland ooit. Het WIT dient ervoor om in beeld te 
brengen wat de consequenties van de weersverwachtingen zijn, 
zoals het KNMI die afgeeft. Zo wordt iedereen goed op de hoogte 
gehouden van de laatste ontwikkelingen en kunnen eventuele 
hulpvragen snel opgepakt worden.” 

liaison dCC-ienm
Pas na woensdag, toen de orkaan over de eilanden was heen 
geraasd, werd duidelijk hoeveel schade Irma daadwerkelijk had 
aangericht. Via een scenarioanalyse werd duidelijk dat de grootste 
problemen waren ontstaan op het gebied van drinkwater en de 
lucht- en zeehavens. IenM besloot daarom meerdere liaisons vanuit 
het ministerie naar Sint-Maarten te sturen. Vanuit het DCC-IenM 
zelf vertrok beleidsmedewerker Edith Kuijper om de werkzaamhe-
den aan de lucht- en zeehaven en de drinkwaterbijstand plaatselijk 
te coördineren. Edith heeft goede contacten met Caribisch 

Nederland. Haar kennis en netwerk komt goed van pas om de 
communicatie te begeleiden tussen de lokale autoriteiten van  
Sint Maarten en de gestuurde experts vanuit het ministerie van 
IenM. Bij aankomst op Sint-Maarten bleek bijna alles verwoest te 
zijn. Bij het aanzien van de situatie houdt Kuijper het niet altijd even 
droog. “Ongelofelijk wat ik zie. Geen woorden voor. What a mess.”

informatievoorziening
De informatievoorziening van en naar de eilanden verloopt 
moeizaam, vanwege het uitvallen van het elektriciteitsnetwerk.  
Het DCC-IenM heeft daarom satelliettelefoons gestuurd naar  
Sint Maarten om zo in contact te blijven met Kuijper, die het 
DCC-IenM inlicht over de situatie op het eiland en de noodhulp  
die de inwoners nodig hebben. Het DCC-IenM schakelt met haar 
netwerkpartners om diverse noodhulp te regelen en verstuurt 
dagelijks informatieberichten over de situatie op de eilanden. 
Daarnaast verspreidt het DCC-IenM dagelijks een KNMI-weerbericht 
voor de eilanden.

luCHtHaven 
De totale infrastructuur van de luchthaven is weg, kapot of 
onbruikbaar. De luchtverkeersleiding zit noodgedwongen in een 
tijdelijke huisvesting. Hun radar is stuk gegaan en communicatie-
voorzieningen zijn er nauwelijks. Verder was er lange tijd geen 
brandstof aanwezig voor de vliegtuigen, waardoor het luchtverkeer 
was stilgelegd. Ook op de luchthaven zelf is er nauwelijks dienst-
verlening. Vanuit IenM is een luchtvaartexpert naar Sint Maarten 
gestuurd om de werkzaamheden aan de luchthaven in beeld te 
brengen en wat hiervoor aan hulp nodig is. 

zeeHaven 
De haven in Sint Maarten is volledig verwoest en hierdoor kunnen 
boten moeilijk aanmeren. IenM heeft een aannemer gestuurd naar 
Sint Maarten met de opdracht om de haven op te ruimen.

milieu
Het afval op straat is een zorgpunt in verband met de volksgezond-
heid. Het (huis)vuil op Sint Maarten begint zich op te hopen met 
rottend vuil en ratten. De vuilnishopen kunnen een broedplaats 
worden voor vectoren die op den duur ziektes kunnen verspreiden. 
IenM heeft daarom twee vuilniswagens verstuurd naar Sint Maarten. 
Het DCC-IenM heeft ervoor gezorgd dat de vuilniswagens met spoed 
per vliegtuig vervoerd konden worden.

drinKWaterbijstand
De drinkwaterbijstand blijkt de grootste prioriteit op Sint-Maarten 
te zijn. Vanuit IenM worden dan ook drinkwaterflessen meegegeven 
aan boten die naar het Caribisch gebied varen. Echter, de distributie 
van het drinkwater blijkt ook moeizaam te gaan. Veel huishoudens 
beschikken zelf niet over drinkwater en de ophaalpunten zijn voor 
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veel mensen te ver weg. Daarom werden zogenaamde osmose-units 
(kleine waterfabriekjes) geregeld voor op Sint-Maarten. Deze 
osmose-units worden geïnstalleerd op verschillende plekken op het 
eiland. Ook was het DCC-IenM druk met het volladen van een 
vliegtuig met opvouwbare jerrycans waarmee drinkwater kan 
worden gedistribueerd. 

orKaan maria
De hulpverleners en de inwoners proberen zo goed als mogelijk de 
situatie te verbeteren op Sint Maarten. Inmiddels werd duidelijk dat 
er een tweede orkaan richting het Caribisch gebied raasde: Maria. 
Op verzoek van het DCC-IenM verzorgde het KNMI meerdere malen 
per dag de weersverwachting van Caribisch Nederland. De inwoners 
en hulpverleners op de eilanden bereidden zich opnieuw voor op de 
volgende orkaan, terwijl Nederland zich voorbereidde op Prinsjesdag.
 
Kuijper: “De rest van de dag hebben we in shelters gezeten om te 
schuilen voor de orkaan Maria. Om ons heen hoorden we een 
enorme wind razen. Het leek op een zware winterstorm maar dan 
wel met warme lucht. Het voelt een beetje als een luie, regenachtige 
(zon)dag, omdat we de deur niet uit zijn geweest. Eten en drinken 
kregen we uit het dagrantsoen van Defensie. Vanmiddag zag ik een 
foto in mijn Whatsapp van Prinsjesdag en het hoedje van onze 
minister. Ik kon het niet laten om haar even te appen en het grapje 
te maken dat haar hoedje hier op Sint Maarten toch zeker weg zou 
zijn gewaaid. We hebben wat appjes gewisseld. De minister vond 
het leuk om iets van ons te horen en wilde graag op de hoogte 
gehouden worden.”

CrisisbeHeersing 24/7
Er is de afgelopen periode door verschillende organisaties en 
bedrijven veel werk verzet. De verschillende ministeries zochten 
elkaar al in de preparatiefase op en van buitenaf werd er in de 
responsfase ontzettend veel hulp aangeboden. Het DCC-IenM was 
24/7 aan het werk om de crisis te beheersen. Medewerkers van het 
DCC-IenM namen deel aan diverse interdepartementale overleggen. 

Terugkijkend is het DCC-IenM vooral trots op haar bijdrage aan de 
volgende maatregelen: het leveren van drinkwater en waterzuive-
ringsinstallaties, de verspreiding van het KNMI-weerbericht voor 
inwoners van Sint Maarten, de herstelwerkzaamheden aan de 
zeehaven, het regelen van vuilniswagens en het beschikbaar stellen 
van een luchtvaartexpert ter plaatse.

nafase Hulp aan de eilanden 
Er wordt door verschillende ministeries nu gewerkt aan de overgang 
van de noodhulp/crisisbeheersing naar het programma organisatie 
Wederopbouw Bovenwindse eilanden. In het programma hebben 
de verschillende thema’s een plek waarvan herstel en noodhulp op 
de korte termijn hiervan een onderdeel is. Binnen IenM is er ook 
een werkgroep opgestart voor de wederopbouw. Met deze ingreep 
wordt de crisisstructuur omgezet naar een projectmatige structuur 
– onder leiding van BZK – om de wederopbouw vorm te geven in 
afstemming met Sint Maarten.

vanuit ienm is er in de afgelopen periode onder 
meer ingezet op:
-  uitzending van IenM-experts naar Sint Maarten in de 

specialisatie crisisbeheersing, luchtvaart, drinkwater en 
havens;

-  het voorzien in een drinkwaterroute en -voorziening voor 
Saba, Statia en Sint Maarten. Dit middels schepen vanaf 
Curaçao, de Karel Doorman, defensietoestellen en een 
civiel vliegtuig;

-  het transporteren van een drinkwaterfabriek naar Sint 
Maarten;

-  herstelwerkzaamheden van de Haven Sint Maarten;
-  het op orde brengen – eerste noodgreep – van de 

luchthavens;
-  vuilniswagens naar Sint Maarten;
-  de bevoorrading van de Karel Doorman ten behoeve van 

noodhulp. 
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Rode KRuis na oRKaan iRma

Innovatieve noodhulp hand in hand met 
traditionele hulpverlening 
In tijden waarin de technologische ontwikkelingen over elkaar heen buitelen en sociale media de enige platfora lijken te 
zijn waar mensen nog met elkaar communiceren, is er in de hulpverlening in de eerste dagen na orkaan Irma een prachtige 
“pas de deux” tussen high tech innovatieve inzet als drones en “mapping” en traditionele vormen van hulpverlening als 
het uitdelen van hulpgoederen en het herstellen van familiecontact. In 1863 vond Rode Kruis-oprichter Henri Dunant het al 
belangrijk dat gewonde soldaten contact met hun familie konden hebben. Hij zorgde ervoor dat de soldaten op de 
slagvelden bij Solferino een brief naar huis konden sturen. In 2017 zorgt het Rode Kruis er nog steeds voor dat getroffenen 
van een ramp in contact met hun familie komen. Maar we vliegen ook met drones over het rampgebied en gebruiken 
geavanceerde technieken om het eiland gedetailleerd in kaart te brengen. Efficiënte en persoonlijke hulpverlening die na 
150 jaar nog steeds de meest kwetsbaren als eerste weet te helpen.

 ■ Michelle Hamers 
Redacteur Internationale Hulpverlening, het Nederlandse Rode Kruis 

 ■ Jos De Voogd 
Persvoorlichter, het Nederlandse Rode Kruis 

voorbereiden 
1 september 2017: orkaan Irma stormt af op Sint-Maarten. Wat Irma 
precies gaat aanrichten, weet niemand, maar dat het heftig wordt,  
is zeker. Bij het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag komt een 
crisisteam bij elkaar voor een veelomvattende voorbereiding. 
Draaiboeken worden doorgesproken, contactlijsten gecontroleerd. 
De lokale teams op Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius roepen al 
hun vrijwilligers bijeen. Radioapparatuur wordt gecheckt en er is 
afstemming met de lokale overheden. Op Curaçao stappen vier 
noodhulpexperts direct in een vliegtuig om nog voor de orkaan op 
Sint-Maarten te zijn. In Nederland staan ook noodhulpteams 
paraat, waaronder een datateam en een Restoring Family Links 
(RFL) team. Het datateam van 510.global, een initiatief van het 
Nederlandse Rode Kruis, brengt in de dagen voor orkaan Irma in  
no time het hele eiland gedetailleerd in kaart. 

Woensdag 6 september raast het oog van deze orkaan in de hoogste 
categorie recht over Sint-Maarten en de eerste helikopterbeelden 
van Defensie laten zien dat grote delen van het eiland zijn verwoest. 
Daarna wordt het stil. De communicatiemast op Sint-Maarten is 
naar beneden gekomen waardoor er geen enkele vorm van contact 
mogelijk is. Ook de satelliettelefoon werkt niet meer door de zware 
bewolking die boven het eiland hangt. 

Door de beperkte communicatie is moeilijk in te schatten hoe groot 
de schade is, welke hulp nodig is en hoe het crisisteam deze hulp 
daar zo snel mogelijk kan krijgen. De infrastructuur op het eiland is 
zwaar beschadigd. De pier van de kustwacht, de cruiseterminal en 
reguliere haven zijn flink geschonden. Ook het vliegveld is heel 

beperkt operationeel door een defecte communicatietoren. Met de 
gedetailleerde kaarten van vóór orkaan Irma onder de arm stapt 
Maarten van der Veen, de initiatiefnemer van 510.global, op het 
vliegtuig naar Sint-Maarten. Zodra na Irma de bewolking is 
weggetrokken, gaan drones de lucht in om de schade zo goed 
mogelijk in beeld te brengen. Het team vergeleek de dronefoto’s 
met de kaarten die vooraf waren ingetekend. De schade blijkt nog 
groter dan gevreesd: 91 procent van de gebouwen op Sint-Maarten is 
beschadigd. Bijna een derde is volledig verwoest.

effiCiëntere Hulpverlening
Uit de vergelijking van de voor- en na-foto’s blijkt dat de wijken Cay 
Bay en Dutch Quarter, beiden onderdeel van Koolbaai, het hardst 
getroffen zijn. “Dit was de eerste keer dat we drones gebruikt 
hebben bij onze hulpverlening”, zegt Van der Veen. “En je ziet 
meteen de meerwaarde. We kunnen prioriteren in onze hulpverle-
ning. We zien op de voor- en na-foto´s dat deze wijken het hardst 

Eilandbewoner Koos (82) met het RFL team op Sint-Maarten.

Foto: Iris van Deinse/Rode Kruis
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getroffen zijn. Die mensen gaan 
we dus als eerste helpen. We zien 
precies hoeveel daken bescha-
digd zijn en hoeveel materialen 
we waar naartoe moeten 
brengen.” 

speurWerK
Naast de twee drones heeft het 
Rode Kruis binnen een week na 
de orkaan ook een driekoppig 
team van Restoring Family Links 
(RFL) op het eiland. “Het 
gescheiden raken van familie-
leden door oorlog, conflict, 
migratie of ramp leidt voor 
mensen tot heel veel onzeker-
heid, stress en verdriet”, aldus 
Kathelijne de Groot, Hoofd 
afdeling Opsporing en 
Ondersteuning van het 
Nederlandse Rode Kruis. Een 
RFL-team voert een kerntaak uit 
van het internationale Rode Kruis; zij doen opsporing van vermiste 
personen, zorgen voor contactherstel als dierbaren gevonden zijn en 
kunnen een bericht laten bezorgen namens de familie. Na orkaan 
Irma kwamen er vanuit alle kanten telefoontjes en meldingen bij het 
Nederlandse Rode Kruis binnen. Dat resulteerde in een lijst van meer 
dan 500 personen met wie families geen contact konden krijgen. 
Door diverse belrondes en speurwerk vanuit Nederland is deze lijst 
door RFL-medewerkers in Den Haag teruggebracht naar 47 cases, die 
vervolgens door het RFL-team op Sint-Maarten in onderzoek zijn 
genomen. Inmiddels zijn 30 cases opgelost en hebben de betreffende 
families weer contact met elkaar gevonden.

logistieKe uitdagingen
Ondanks dit samenspel van innovatieve en traditionele hulpverle-
ning brengt de aard van deze specifieke ramp grote logistieke 
uitdagingen met zich mee. Anders dan bijvoorbeeld bij de tsunami 
van 2004 in Zuidoost-Azië, waarbij de watermassa tot maximaal 
enkele kilometers het binnenland indrong, is nu bijna het gehele 
eiland getroffen. Er is geen plek op Sint-Maarten van waaruit 
goederen kunnen worden ingekocht of kan worden geopereerd. Irma 
drukt Sint-Maarten in een isolement en moet vanaf Curaçao worden 
voorzien van hulpverlening. Ook Saba en Sint-Eustatius, beide 
afhankelijk qua aanvoerroute van Sint-Maarten, dreigden hierdoor in 
een isolement te raken. Doordat het vliegveld maar in beperkte mate 
operationeel was, konden het voedsel, water en de dekzeilen die via 
Curaçao ingevlogen waren, slechts mondjesmaat naar Sint-Maarten 
op transport. Ook in de haven waren essentiële logistieke voorzienin-
gen zoals kranen te zwaar beschadigd voor gebruik. 

Pas als het Nederlandse Ministerie van Defensie een deel van de 
landingsbaan begaanbaar gemaakt heeft, kunnen er zo nu en dan 
hulpverleners en goederen mee op transport. De door Defensie 

georganiseerde luchtbrug is drukbezet, en voor veel van onze 
hulpgoederen is maar beperkt plaats in het vliegtuig omdat onder 
andere Defensie haar troepen uitbreidt om de openbare orde en 
veiligheid te borgen. Vanaf 17 september krijgt het Rode Kruis 
beschikking over een zelf gecharterde Hercules C-130, waardoor veel 
meer eigen hulpgoederen en vervoersmiddelen direct kunnen worden 
ingevlogen. Rode Kruis-medewerkers en vrijwilligers helpen bij de 
distributie van hun eigen goederen, maar delen ook voedsel en drink- 
water van Defensie uit. Iedereen werkt samen om de mensen zo snel 
mogelijk van hulp te kunnen voorzien in de eerste dagen na de ramp.

menselijKe maat
Innovatie en menselijk contact in de (nood)hulpverlening vinden 
plaats in een context van zeer complexe logistieke omstandigheden. 
Dit was zeker het geval na Irma. Rode Kruis-hulpverleners moesten 
opereren met zeer beperkte communicatiemiddelen en vanuit 
minimale accommodatie- en vervoersomstandigheden. Daarnaast 
waren de lokale vrijwilligers zelf ook slachtoffer van de ramp. De 
opslagcapaciteit van hulpgoederen was niet toereikend. Bovendien 
was er wekenlang een avondklok in werking en tot twee keer toe 
bedreigden nieuwe orkanen (Jose en Maria) het Caribische gebied, 
waardoor transport beperkt was en de hulpverlening een paar dagen 
moest worden stilgelegd.

Toch staan deze uitdagingen de innovatieve ontwikkeling in de 
hulpverlening niet in de weg. Door deze innovaties wordt onze 
hulpverlening steeds efficiënter, maar we verliezen de menselijke 
maat niet uit het oog. In de eerste dagen na een ramp is er natuur-
lijk behoefte aan directe (nood)hulp, maar vooral ook is er behoefte 
aan menselijk contact. Allereerst natuurlijk met je eigen familie. 
Dat was al een speerpunt voor onze oprichter Henri Dunant. Wat dat 
betreft is er in 150 jaar niet veel veranderd. 
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Gezondheidszorg na orkaan Irma

 ■ Desiree de Jong 
Crisiscoördinator Departementaal Coördinatiecentrum, Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadat orkaan Irma op 6 september over Sint Maarten trok en langs 
Saba en Sint Eustatius, kwamen verschillende gezondheidszorg-
vragen terecht bij het ministerie van VWS. Vanuit de beleidsdirectie 
Internationale Zaken werd, onder leiding van Herbert Barnard, een 
operationeel team gevormd dat in samenwerking met crisiscoördi-
natoren van het DCC VWS de gezondheidszorg vraagstukken 
oppakte. Kort na Irma stelde het team vijf onderwerpen als 
prioriteit, waarop directe actie en monitoring noodzakelijk was.  
Vijf onderwerpen waar we met betrekking tot Sint Maarten, als 
onafhankelijk land, eerder nooit bemoeienis mee hadden gehad.

1 – aCute zorg patiënten
Grootste zorg voor VWS nadat orkaan Irma was overgetrokken, 
waren de acute zorg patiënten die zo snel mogelijk van het eiland af 
moesten. Het Sint Maarten Medical Center was zodanig beschadigd 
dat patiënten die acuut zorg nodig hadden, hier niet meer terecht 
konden. Daarnaast was er een groep van 65 nierdialyse-patiënten, 
afkomstig uit Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten, die binnen 24  
tot 36 uur na orkaan Irma opnieuw gedialyseerd moesten worden. 
Doordat er geen schoon water in het ziekenhuis aanwezig was, was 
het niet mogelijk de patiënten in het ziekenhuis te dialyseren. De 
dialysepatiënten zijn op basis van de medische urgentie opgesplitst 
in drie groepen. De eerste, meest kwetsbare groep is 8 september 
naar Aruba gevlogen. De andere twee groepen werden later op 8 en 
9 september naar Aruba vervoerd. De groep van acute zorg patiën-
ten (dertien in totaal, waaronder een baby van 1 maand oud) moest 
liggend vervoerd worden naar Curaçao met medische jets van  
Sint Eustatius. VWS werkte samen met het zorgverzekeringskantoor 
op Bonaire; de organisatie die uitvoering geeft aan de zorgverzeke-
ringswet BES voor de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 
Zij konden in contact met het ziekenhuis op Sint Maarten en de 
ziekenhuizen op Curaçao, Aruba en Bonaire bekijken wat de 
mogelijkheden voor opvang waren. Ook nadat deze groep patiënten 
ondergebracht was in verschillende ziekenhuizen, kwamen er nog 
een aantal acute zorgvragers bij. Ook zij zijn, in samenwerking met 
de benedenwindse eilanden en het zorgverzekeringskantoor, 
opgevangen in een ander ziekenhuis. 

Op dit moment is er overleg tussen het zorgverzekeringskantoor op 
Bonaire en de ziekenhuizen op Aruba, Bonaire en Sint Maarten om 
de patiënten die eerder geëvacueerd zijn te volgen. Zo kan worden 
gemonitord of het goed blijft gaan met deze patiënten en de zorg 
medisch verantwoord blijft. De nierdialyse afdeling in het zieken-
huis op Sint Maarten is voorlopig nog niet operationeel. De eerder 
geëvacueerde nierdialyse patiënten zullen naar verwachting nog 
zo’n twee maanden opgevangen moeten worden op Aruba. 

2 – zieKenHuis
Het ziekenhuis was beschadigd na orkaan Irma. De betonnen 
structuur stond nog, maar het dak was gehavend. De apotheek en 
bloedbank waren niet langer bruikbaar. Gelukkig bracht orkaan Jose 
geen extra schade aan het ziekenhuis, waardoor het herstel van het 
ziekenhuis in gang kon worden gezet. In de loop van de dagen kon 
er steeds meer gerepareerd worden, waardoor onder andere de 
poliklinieken weer een aantal uur per dag open konden. 

VWS is in overleg met het ziekenhuis van Sint Maarten en Bonaire 
en het zorgverzekeringskantoor over de zorgverlening in de 
komende maand. De mogelijkheden om zorg te verlenen aan 
patiënten op de drie eilanden is beperkt. Het hospitaal op Sint 
Maarten was ook voor Saba en Statia de voorziening voor een hoger 
level zorg. Er worden mogelijkheden bekeken om patiënten naar 
Curaçao, Aruba, Bonaire of Colombia te brengen voor reguliere 
zorg, totdat het ziekenhuis voldoende is hersteld.

3 – infeCtiezieKten
Het RIVM heeft een analyse gemaakt van de grootste risico’s op het 
uitbreken van infectieziekten. Het grootste risico na een dergelijke 
ramp is toegang tot veilig drinkwater. Verontreinigd water – bij 
onder andere niet functionerende riolering of beschadiging van het 
distributienetwerk – kan zorgen voor uitbraken van maagdarmin-
fecties. Daarnaast kan “crowding” (het opeen gepakt verblijven van 
mensen in opvangcentra) zorgen voor overdracht van infectieziek-
ten zoals bijvoorbeeld luchtweginfecties of mazelen. Muggen 
overdraagbare aandoeningen (onder andere Zika, Dengue) kunnen 
in de loop van de tijd gaan optreden wanneer er na zware regenval 
veel stilstaand water achter blijft in het puin wat een potentiële 
broedplaats voor muggen kan vormen. 

De belangrijkste aanbevelingen vanuit het RIVM waren de volgende.
a. Voorzien van veilig drinkwater, voeding en sanitaire voorzieningen
 De belangrijkste preventieve maatregel die na een natuurramp 

moet worden uitgevoerd is de zorg voor een ononderbroken 
levering van veilig drinkwater.

b. Voorzien in toegang tot gezondheidszorg
 Toegang tot de eerstelijnszorg is van cruciaal belang voor 

preventie, vroege diagnose en behandeling van een breed scala 
van infectieziekten.

c. Surveillance/vroeg-signalering
 Zet zo spoedig mogelijk een surveillance en vroeg-signalering op 

om infectieziekte-uitbraken vast te stellen en veelvoorkomende 
ziektes te kunnen controleren.

d. Borgen immunisaties
 De onderliggende voedingsstatus en vaccinatiedekking onder de 

bevolking is momenteel goed op orde. Er zijn nu geen specifieke 
vaccinaties noodzakelijk, anders dan tetanus dat bij verwondin-
gen op indicatie van arts gegeven kan worden. Wel is het van 
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belang om het nationale vaccinatieprogramma snel weer  
te continueren.

e. Aanpak muggen overdraagbare aandoeningen
 Een toename van muggen vindt meestal pas in de weken na  

een orkaan plaats, zodat er enige tijd is om preventieve maat-
regelen te treffen. 

Er lijkt op dit moment een kleine verhoging te zijn van het aantal 
inwoners op Sint Maarten met diarree. De oorzaak hiervan is niet 
eenduidig, maar wordt goed gemonitord door de lokale GGD.  
De grootste zorg van VWS is momenteel het afval dat in de straten 
van Sint Maarten ligt zoals uit de supermarkten weggegooide 
levensmiddelen. Dit vormt een volksgezondheidsrisico, doordat het 
ratten en muggen aantrekt die ziektes kunnen verspreiden. Vanuit 
VWS is er dan ook grote steun voor het ministerie van IenM dat 
momenteel bezig is een waste train op te zetten op Sint Maarten om 
het aanwezige afval en puin zo snel mogelijk te verwijderen.

4 – geneesmiddelen
De reguliere aanvoer van genees- en hulpmiddelen was niet meer 
mogelijk voor de drie eilanden, nadat orkaan Irma over getrokken 
was. In samenwerking met de leveranciers voor de eilanden is 
gekeken hoe genees- en hulpmiddelen op de eilanden terecht 
zouden kunnen komen. Sint Maarten deed eerst een aanvraag voor 
een partij tetanus vaccinaties. Deze vaccinaties dienen gekoeld 
vervoerd te worden, wat een uitdaging vormde voor het transport. 
De genees- en hulpmiddelen werden eerst naar Curaçao gevlogen 
(eerst met Defensie, later met civiele vluchten) om vervolgens naar 
Sint Maarten vervoerd te worden. Vanuit Sint Maarten werden ze 
vervoerd naar Saba en Sint Eustatius. In de loop van de dagen zijn 
steeds meer apotheken open gegaan die hun voorraad wilde 
aanvullen. De coördinatie overgang van Defensie naar BZK zorgde 
voor een kleine hick up in het proces, maar werd al snel opgelost.

Het vraagstuk is momenteel vooral nog waar de noodhulp voor deze 
artikelen is gestopt en apothekers, ziekenhuizen en andere 
gezondheidszorginstellingen weer zelf hun rekeningen bij de 
leveranciers gaan betalen. Voorlopig blijft de luchtbrug tussen 
Curaçao naar Sint Maarten nog actief, totdat de reguliere manier 
van aanleveren (via Bonaire) weer mogelijk is.

5 – zorg voor andere patiënten
Psychosociale hulpverlening is vaak niet een zaak die in de crisisfase 
acuut opgepakt moet worden, maar waarbij wel nagedacht moet 
worden hoe dit straks het beste ingeregeld kan worden. Waar 
kunnen mensen terecht met vervelende ervaringen en/of trauma na 
orkaan Irma? De afgelopen periode zien we dat ook dit steeds meer 
op gang komt. Saba heeft bijvoorbeeld via Stichting Arq ondersteu-
ning gevraagd voor de burgers op Saba. Op Sint Maarten is er een 
psycholoog die mensen voorziet van informatie waar zij terecht 
kunnen met vragen over psychosociale hulpverlening. Voor de 
inwoners van Sint Maarten wordt nog gekeken of er aanvullend nog 
zaken nodig zijn wat betreft de psychosociale hulpverlening; het 
RIVM kan hierbij een rol spelen. 

tot slot
De vijf onderwerpen die we in eerste instantie als prioriteit stelden, 
bleven gedurende de opschaling van de crisisorganisatie het 
belangrijkste uitgangspunt. Ondertussen is VWS weer afgeschaald 
en worden er nog om de drie tot vier dagen situatierapportages 
gestuurd met de laatste stand van zaken. Een aantal zaken, zoals de 
financiering van de genees- en hulpmiddelen en de continuïteit van 
zorg voor de mensen op Saba, Statia en Sint Maarten, zijn nog 
vraagstukken waar hard aan gewerkt wordt.

teleCom en energie 

 ■ Bob Ent 
Crisiscoördinator energie, Ministerie van Economische Zaken

De deelname van het ministerie van EZ bij de situatie op de 
Bovenwindse Eilanden startte in het Weer Impact Team 
Irma, dat door het DCC van IenM bij elkaar werd geroepen. 
De focus lag in eerste instantie op eilanden Saba en Sint 
Eustatius en de preventieve maatregelen die in de infra-
structuur voor elektriciteit en telecom werden genomen. Uit 
gegevens die EZ vanuit de eilanden kon verzamelen bleek 
dat Saba en Sint Eustatius zich voor telecom en energie 
goed hadden voorbereid op de naderende storm. Sint 
Maarten bleef daarbij buiten beeld in verband met haar 
status van een apart land binnen het Koninkrijk der 
Nederlanden. Toen bleek dat Sint Maarten door de storm 
zwaar getroffen was, heeft EZ aangegeven dat zij formeel 
geen taak had op Sint Maarten, maar EZ heeft wel een 
faciliterende en bemiddelende rol op zich genomen voor de 
noodhulp betreffende telecommunicatie en energie. 

Via de deelname in het Interdepartementaal Afstemmings 
Overleg (IAO) werd EZ betrokken bij de noodhulp aan de 
Bovenwindse Eilanden en heeft gezorgd voor een duidelijk 
beeld van de situatie voor de aandachtsgebieden van EZ: 
Energie en Telecom. Dit beeld werd opgesteld via contacten 
met de lokale energie en telecombedrijven op Saba en Sint 
Eustatius. Voor Sint Maarten werden contacten van lokale 
aanbieders en de toezichthouder benaderd om informatie 
aan te leveren. 

In samenwerking met het ministerie van Defensie is vanuit 
de Genie troepen een contactpersoon op Sint Maarten 
gevonden voor een verdere verfijning van het beeld voor 
noodhulp aangaande energie en telecom. Door bemiddeling 
van EZ zijn er door de Nederlandse mobiele telefonie 
aanbieders noodmasten geleverd. 
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“Van Nederland naar Sint Maarten en terug”

 ■ Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) 

In de week van 4 september is door het LOCC in afstemming met 
DCC IenM en KNMI gekeken naar de ontwikkeling van de orkaan 
Irma en de te verwachten route. Op het moment dat duidelijk wordt 
dat het een orkaan van de 5e categorie betreft en de route van het 
oog van de orkaan over of vlak bij de bovenwindse eilanden Saba, 
Sint Eustatius en Sint Maarten (SXM) zou gaan, heeft de sectie 
planvorming en advisering een scenario uitgewerkt: welke effecten 
heeft een orkaan op de eilanden en wat betekent dit voor het LOCC? 
Er is nagedacht over de te verwachten hulpvragen van de eilanden 
en over de rol die het LOCC daarbij kan oppakken. Vanuit de 
kerntaken van het LOCC zijn dit onder andere de ondersteuning bij 
repatriëring van getroffen Nederlanders en/of toeristen, het 
coördineren van de vraag en aanbod van hulpgoederen, het 
selecteren en aanbieden van beschikbare experts en de operationele 
advisering door het monitoren van de situatie en het bijdragen aan 
het door het NCC opgestarte multi totaal beeld in het Landelijk 
Crisismanagement Systeem (LCMS).

Op donderdag 7 september wordt duidelijk welke impact de orkaan 
Irma heeft op de eilanden. Hoofd LOCC besluit tot opschaling van 
het LOCC naar fase 2. Het LOCC schaalt op naar fase 2 bij (dreiging 
van) bovenregionale of landelijke crisis waarbij de noodzaak 
aanwezig is voor langduriger opschaling. Na enkele dagen opscha-
ling werd duidelijk dat deze langer voortgezet zou moeten worden. 
Daarom is er bijstand van het Stafdetachement Nationale Operaties 
(SDNO) van het Ministerie van Defensie verkregen. 

Een drietal LOCC-ers is als liaison ingezet in Den Haag. Eén bij het 
NCC om te kunnen anticiperen op de wensen en opdrachten van 
ICCb en MCCb. Tevens is een tweetal LOCC-ers aangesloten in het 
door BZK opgestarte Actiecentrum Irma (het later zogenoemde 
Interdepartementaal Afstemmingsoverleg), ondergebracht bij het 
Ministerie van Defensie.

Het LOCC heeft als National Focal Point het Europese Copernicus 
rapid mapping system geactiveerd om door middel van satellietbeelden 
overzichtskaarten van Sint Maarten te maken. Op de overzichtskaar-
ten wordt de schade in beeld gebracht en ter beschikking gesteld 
aan onder andere USAR NL.

Bij het coördineren van hulpgoederen van het COA en het IFV en het 
beladen van het marineschip de Karel Doorman speelt het LOCC een 
rol. Ook worden er hulpgoederen naar Sint Maarten vervoerd met 
een militair luchttransport zoals aggregaten die snel benodigd zijn 
om de riolering weer te laten functioneren.

Ook het aanwijzen van twee functionarissen ten behoeve van de 
coördinatie van de evacuatie van Sint Maarten naar Curaçao vraagt 
de nodige aandacht. Wie is er op korte termijn beschikbaar en 
beschikt over voldoende ervaring om te ondersteunen bij dergelijke 
werkzaamheden? Wat heeft hij of zij nodig aan apparatuur om daar 

te kunnen werken? Boven alles was het wel 
duidelijk: er is haast bij! Het vinden van de juiste 
mensen gaat snel. De back-up apparatuur van het 
LOCC wordt ingezet. 

Op maandag 11 september landt een vliegtuig met 
repatrianten om 15.15 uur op de militaire basis in 
Eindhoven. Dit was de eerste overheidsvlucht met 
evacuees uit Sint Maarten. Het was op dat 
moment nog onduidelijk hoeveel personen op  
de vlucht zaten, wie het zijn (toeristen en/of 
bewoners), welke nationaliteit ze bezitten en 
welke hulpvraag ze hebben. Vanwege de 
onduidelijke hulpbehoefte van de passagiers en 
vanwege de coördinerende rol bij een repatrië-
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orKaan irma - inzet defensie

De focus van de inzet van Defensie bij de noodhulpverlening 
voor de drie getroffen eilanden lag op het eerste herstel van de 
vitale infrastructuur, waaronder het op gang brengen van 
vliegverkeer, de bereikbaarheid van de havens en herstel van 
de wegen en waterdistributie. Defensie heeft via luchttransport 
vanuit Curaçao voedsel, water en medisch materiaal naar  
Sint Maarten gebracht. Verder zijn Nederlandse militairen  
op Sint Maarten ingezet ter ondersteuning van de lokale 
autoriteiten, bijvoorbeeld bij het handhaven van de openbare 
orde en veiligheid, maar ook bij de distributie van water en 
voedsel. Daarnaast zijn ze ingezet voor herstel- en 
opruimwerkzaam heden. Het Joint Support Ship Zr. Ms. Karel 
Doorman is ingezet voor zeetransport van materieel en 
hulpgoederen. 

Op verzoek van de lokale autoriteiten ondersteunt Nederland 
door met militair- en politiepersoneel zichtbaar aanwezig te 
zijn op Sint Maarten en beveiligingsopdrachten uit te voeren 
zoals patrouilleren, ordehandhaving en het begeleiden van 
evacués. 

ring, is het LOCC aanwezig bij de ontvangst van de evacuees.  
Op de militaire basis heeft het LOCC samen met Defensie, KMar,  
de gemeente Eindhoven, communicatie en het Nederlandse Rode 
Kruis de ontvangst voorbereid en de werkzaamheden op elkaar 
afgestemd. Net op tijd zijn de voorbereidingen klaar voor de 
ontvangst. De evacuees zijn vooral opgelucht dat ze na een lange 
vlucht in Nederland zijn gearriveerd. Enkelen reageren verbaasd: 
“Zijn we niet op Schiphol?” Gelukkig worden de meeste passa-
giers opgehaald door familieleden. Voor een tiental personen is 
een taxi geregeld door de gemeente Eindhoven. Twee passagiers 

verdienen bijzondere aandacht. Zij hebben helemaal niets meer, 
behalve de kleding die ze aan hebben. Op de luchthaven (bij de 
KMar op het civiele gedeelte van de luchthaven) zelf worden 
noodpaspoorten en een overnachting geregeld en wordt contact 
gezocht met de gemeenten, waar de evacuees willen settelen zodat 
de juiste zorg kan worden geboden.

Inmiddels is door de projectorganisatie van BZK de omslag gemaakt 
van noodhulp naar wederopbouw. Daarmee is de betrokkenheid 
van het LOCC als crisisondersteuner vervallen.
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Nederlands reddingsteam USAR.NL 
ingezet op Sint Maarten

 ■ Jop Heinen 
Information Officer USAR.NL

Na de verwoesting op het eiland Sint Maarten door orkaan Irma is 
ook het Nederlands reddingsteam USAR.NL ingezet. Het team heeft 
een belangrijke bijdrage geleverd aan de noodhulp op het eiland.

Op zaterdag 9 september, drie dagen na orkaan Irma, vertrok een 
eerste verkenningsploeg van vier mensen naar Sint Maarten. Twee 
dagen later volgden 63 leden om in opdracht van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bijdrage te leveren 
aan de (coördinatie van) noodhulp op het eiland en het opstarten 
van de brandweer- en ambulancediensten. USAR.NL wordt 
doorgaans ingezet na aardbevingen en is daarom gewend om op te 
treden onder moeilijke omstandigheden.

Dankzij de voorbereidingen van de verkenningsploeg kon het 
volledige team van USAR.NL direct aan de slag bij aankomst. De vier 
meegereisde reddingsgroepen trokken samen met de lokale 
brandweer de wijken in om noodhulp te verlenen. Verschillende 
stafleden sloten aan bij het Nationaal Operationeel Coördinatie 
Centrum (NOCC) en richtten zowel bij de lucht- als de zeehaven een 
Reception and Departure Centre (RDC) in om alle binnenkomende 
hulptroepen en -goederen te registreren. 

Samen met de lokale overheid werd van dag tot dag bepaald waar  
de hulp van USAR.NL het meest gewenst was. Zo werd veel energie 
gestoken in de 34 scholen op het eiland, zodat deze begin oktober 
weer konden starten en daarmee ook het normale leven op Sint 
Maarten weer verder op gang helpen. Het team werd hierbij vanuit 
Nederland bijgestaan door een 24/7 headquarters, waar de operatie 
werd ondersteund en thuisfront en werkgevers op de hoogte 
werden gehouden. 

Het team hielp ook om de brandweer- en ambulancezorg weer op 
de rit te krijgen. USAR.NL nam de spoedeisende zorg waar zodat 
reguliere medewerkers, zelf ook zwaar getroffen, thuis konden 
helpen. De reddingsgroepen brachten ook veel bezoeken aan 
verminderd zelfredzamen. Bewoners die zelf fysiek niet in staat 
waren bijvoorbeeld hun eigen woning provisorisch te repareren, 
kregen een helpende hand van de Orange Angels. Want zo stonden de 
mannen en vrouw van USAR.NL inmiddels bekend op het eiland.

Na negen dagen keihard werken op het eiland zat het werk er voor 
de meeste mensen van USAR.NL op. Een inzet heeft niet alleen veel 
gevolgen voor de mensen zelf. Ook voor de werkgevers in Nederland 
en het thuisfront heeft het veel gevolgen. Eind september keerde 
het grootste deel van USAR.NL terug in Nederland. Na al haar 

werkzaamheden werd het team opgewacht door familie, collega’s 
en bij de grootste groep ook minister Plasterk.

Het werk voor USAR.NL zat er echter nog niet op. Vier leden zijn 
later ingevlogen om het NOCC op het eiland nog een week langer  
te ondersteunen. Deze laatste groep is op maandag 2 oktober 
teruggekomen, waarmee deze langste uitzending van USAR.NL ooit 
is afgesloten.

“Het was een intensieve, maar zeer dankbare noodhulpinzet van 
USAR.NL. We hebben laten zien dat we als reddingsteam naast het 
zoeken en redden van slachtoffers, veel bredere taken aan kunnen. 
Dit dankzij de grote expertise en flexibiliteit waarover we als team 
beschikken”, aldus Landelijk Commandant USAR.NL Arjen Littooij.

Het USAR-team is multidisciplinair samengesteld en bestaat 
uit zoek- en reddingspersoneel, verpleegkundigen en 
artsen, speurhondengeleiders, bouwkundigen, ondersteu-
nend personeel en leidinggevenden. Voor de inzet kan 
geput worden uit een personeelsbestand van circa 135 
medewerkers. De leden van USAR.NL zijn in het dagelijks 
leven verbonden aan de vier veiligheidsregio’s in Zuid-
Holland, Defensie, de Nationale Politie, het Haaglanden 
Medisch Centrum en het IFV. Voor meer informatie zie www.usar.nl. 

http://www.usar.nl
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Saba rondom het oog van twee orkanen

 ■ Fanny de Swarte 
Crisismanagement coördinator Openbaar Lichaam Saba

Op 30/31 augustus 2017 kregen de Bovenwindse eilanden van het 
Koninkrijk der Nederlanden orkaan Irma in het vizier. Op 1 september 
schaalde de crisisorganisatie van het Openbaar Lichaam Saba op om 
zich voor te bereiden op de impact van Irma. Op 6 september trok 
het oog van Irma op ongeveer 70 kilometer van Saba vandaan over 
Sint Maarten en had Saba te maken met orkaanwinden. Irma was de 
heftigste orkaan op Saba sinds orkaan Lenny in 1999. Ondanks dat 
de impact minder was dan op Sint Maarten, verloren meerdere 
gezinnen hun huis, lag er overal puin en leek Saba afgesloten van  
de wereld. Na Irma kwam al snel orkaan Jose in beeld. Jose was 
voorspeld om op 9 september Saba te passeren. Gelukkig had Jose 
weinig impact en kon het crisisteam afschalen. De nafase werd 
opgestart. Helaas was dit van korte duur. Op 16 september kondigde 
Maria zich aan. Het crisisteam werd weer opgeschaald en op 19 en 
20 september passeerde Maria ten zuiden van Saba. In dit artikel 
volgt het verslag van een eiland dat dit orkaanseizoen tweemaal 
getroffen werd door een orkaan en de komende maanden nog 
ondersteuning nodig heeft.

saba
Saba is het kleinste eiland van Caribisch Nederland met ongeveer 
2000 inwoners. Binnen deze kleine bijzondere gemeente worden 
veel taken uitgevoerd: er is een luchthaven, een haven, scholen 
(waaronder een Amerikaanse medische faculteit met ongeveer 400 
studenten en leraren), lokaal bestuur, een ziekenhuis (huisartsen 
plus post), een basisteam politiezorg, een team voor brandweer 
zorg etc. Voor het merendeel van de functies en sleutelfuncties is er 
maar één persoon, die de functie kan uitvoeren. Met andere 
woorden, functionarissen die op het eiland zijn hebben altijd piket.

CrisisbeHeersing op saba 
Saba heeft net als een veiligheidsregio een risicoprofiel, een 
beleidsplan, een crisisplan en een OTO programma. Vanwege de 
vele risico’s (Saba is een vulkaan in orkaangebied) en vanwege een 
inhaalslag na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen wordt er 
veel geoefend op Saba. In 2015 en 2016 zijn er grote orkaanoefenin-
gen gehouden. Ook doet Saba aan risicocommunicatie. Er is een 
rampenapp, die de bevolking gratis kan downloaden met tips, en 
aan het begin van het orkaanseizoen wordt er op alle mogelijke 
manieren aandacht besteed aan hoe men zich kan voorbereiden  
op een orkaan.
Vanwege de geschiedenis van crisisbeheersing op het eiland en 
vanwege de omvang van de bevolking heeft Saba een hybride 
crisisstructuur met Nederlandse en Amerikaanse elementen. De 
crisisstructuur bestaat uit twee niveaus: het strategisch en tactisch 
niveau is verenigd in het eilandelijk beleidsteam en het operatio-
neel niveau is belegd bij het COPI. De organisaties nemen deel aan 

het crisisteam door vertegenwoordiging in de zogenaamde 
emergency support functions (ESF’s).
Saba is zich ervan bewust dat het een afgelegen eiland is, dat niet 
gemakkelijk te bereiken is. In normale tijden is Sint Maarten het 
belangrijkste logistieke knooppunt voor Saba. Men is erop 
voorbereid dat het eiland de eerste dagen na een orkaan niet kan 
rekenen op hulp van buiten, tenzij deze hulp voor de orkaan is 
ingevlogen.

voorbereiding op irma
Op 1 september startte het voorbereidend beleidsteam. Het 
beleidsteam ontving informatie van het KNMI. De voorspelde baan 
van orkaan Irma, de boodschap aan de bevolking en de te nemen 
maatregelen werden bijvoorbeeld besproken. Verder werden de 
voorbereidingen van de ESF’s voor het orkaanseizoen gecontro-
leerd. Het eiland moest zich in een rap tempo voorbereiden op de 
komst van de orkaan. De gezaghebber (gelijk aan burgemeester) 
sprak de bevolking toe door middel van een geluidsopname die via 
facebook en WhatsApp over het eiland werd verspreid. De bewoners 
van Saba gingen boodschappen doen en naar het tankstation om 
een voorraad in te slaan. Huizen en publieke gebouwen moesten 
dichtgetimmerd worden. Van vuilnisbak tot tuinmeubilair moest 
worden binnengezet of worden vastgemaakt. 
Conform afspraak werd aan defensie bijstand verzocht en twee 
dagen voor de aankomst van Irma waren er 13 extra man van 
defensie op het eiland. Voor het hele eiland werd gratis WIFI 
opengezet, zodat bewoners zo lang mogelijk met de buitenwereld 
konden communiceren. Zware machines werden vooraf gepreposi-
tioneerd op strategische plekken op het eiland, zodat snel de weg 
vrij was om tussen de dorpen te kunnen bewegen. Vanwege het 
gevaar voor mensenlevens en machines werd besloten om de 
elektriciteitsfabriek af te schakelen. Dit werd gecommuniceerd naar 
de bevolking, zodat men zich mentaal kon voorbereiden dat er geen 
stroom zou zijn. Tot slot werd er een avondklok ingesteld om 
bewoners te ontmoedigen om tijdens Irma op straat te zijn en 
wellicht geraakt te worden door rondvliegend puin.

respons irma
Tijdens de orkaan zelf heb ik op het politiebureau gezeten; een 
strategische locatie op het eiland. Irma trok in een aantal uur over 
het eiland. Eerst nam ze de dorpen Zion’s Hill en Windwardside te 
pakken en na het passeren van het oog over Sint Maarten beukte 
Irma op de huizen in Saint John’s en The Bottom. Irma ging niet 
zozeer met regen gepaard, maar het was vooral de wind die schade 
aanrichtte. Tijdens de eerste helft van de orkaan was contact tussen 
de dorpen nog mogelijk. Op het politiebureau ontvingen we 
berichten van wie het dak eraf was gevlogen. Binnen zo’n kleine 
gemeenschap ken je iedereen persoonlijk en de wind is te sterk om 
naar buiten te gaan om te helpen. Men moet wachten dat de wind 
enigszins is gaan liggen.
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Na het minder worden van de wind kwam binnen een uur het COPI 
bijeen. Snel was er het beeld dat er alleen een aantal lichtgewonden 
waren. Alle beschikbare capaciteit werd ingezet om enerzijds een 
schade assessment te doen en anderzijds om hulp te bieden en de 
hoofdwegen begaanbaar te maken. Zodra de hoofdweg vrij was, zag 
je overal wagens van het telecombedrijf, het elektriciteitsbedrijf en 
andere diensten rijden met als doel om de vitale infrastructuur weer 
aan de praat te krijgen. Binnen 24 uur na de orkaan had het grootste 
gedeelte van het eiland weer stroom.

De waterfabrieken (omgekeerde osmose fabrieken) waren beschadigd 
en inwoners gaven aan dat veel puin in de regenwater opvangbakken, 
die elk huis op Saba heeft, waren gekomen. De eerste bijstands-
aanvraag die Saba na Irma deed ging dan ook over drinkwater.  
De winkels hadden op dat moment nog wel drinkwater in huis, 
maar dit zou snel opraken. 
Ook werd er in de eerste dagen nagedacht over vervanging. Veel 
mensen waren al dagen in touw en het zou een uitdaging worden 
om vervanging naar het eiland te krijgen. Vanuit Bonaire werd 
versterking voor brandweer en politie gestuurd. Uit Europees 
Nederland werd bijvoorbeeld om vervanging van de informatie-
manager gevraagd. Belangrijk aan personele vervanging is het 
vermogen om zich te kunnen aanpassen aan de cultuur, maar ook  
te kunnen werken binnen de internationale context. Immers 
meerdere landen worden tegelijkertijd geraakt door een orkaan.
Communicatie bleek een grote uitdaging: portofoons, radio’s, 
internet, mobieltjes en vaste lijnen werkten na Irma allemaal niet 
meer. Af en toe werkten de satelliet telefoons. Contact tussen de 
hulpdiensten onderling was uitdagend. Contact met de buitenwe-
reld nagenoeg niet bestaand. Op Bonaire zit de meldkamer, omdat 
contact niet mogelijk was zaten we zonder meldkamer. We maakten 
gebruik van ordonnansen en na een aantal dagen leek de enige 
instantie die goed bereikbaar was het ziekenhuis. Het beleidsteam 
heeft dan ook besloten om het ziekenhuis tijdelijk een meldkamer-
functie te geven. Na 36 uur hadden we verschillende plekken op het 
eiland waar WIFI mogelijk was. Het crisisteam bleef via WhatsApp 
met elkaar in contact; al was het soms even wachten, voordat 
iemand weer op een WIFI spot was.
Vanuit de brandweerkazerne werd er door de leider COPI (en tevens 
lokaal brandweercommandant) leiding gegeven aan de operatie. 
Aan alle bewoners werd gevraagd om mee te helpen bij het 
opruimen van het eiland. Mariniers, brandweer, politie en 
vrijwilligers ontvingen hun opdrachten via het COPI. Na de eerste 
dag na de orkaan bracht het multidisciplinaire schade assessment 
team rapportage uit aan de informatiemanager, die de schade plotte 
op de kaart. Van de 700 huishoudens waren er 35 zeer zwaar 
getroffen; hun huizen waren onbewoonbaar. Ook bedrijven en 
stichtingen hadden ernstige schade. Er werd aan de hand van de 
schade assessment een prioriteitenlijst gemaakt. 
Indrukwekkend was het doorzettingsvermogen van mijn collega’s  
in het beleidsteam en COPI. In mijn beleving wordt iemand die 
persoonlijk getroffen wordt door een ramp vervangen. De achterlig-
gende gedachte is dat men niet optimaal kan functioneren als men 
persoonlijk getroffen wordt. Zoals hierboven beschreven, is er voor 
veel sleutelfunctionarissen geen vervanging op Saba. Alle leden van 

het crisisteam hebben de orkaan over zich heen gehad en hadden in 
meer of meerdere mate schade aan hun huis. Veel leden van het 
crisisteam hebben familie op Sint Maarten (en met betrekking tot 
Maria op Puerto Rico en Dominica) en konden geen contact krijgen 
met hen. Irma was daarbij onderweg naar Florida, waar een aantal 
Sabaanse jongeren studeren, die in Florida vast zaten. Deze collega’s 
hebben doorgewerkt met al hun zorgen en onzekerheden. Stoppen 
met werken is op dat moment geen optie. 

de volgende orKaan dient ziCH aan
Inmiddels meldde orkaan Jose zich. De voorspellingen vielen mee, 
maar de schrik van Irma zat er nog goed in. Het eiland had twee 
dagen om zich voor te bereiden op een eventuele volgende orkaan. 
Veel bewoners hadden hun huizen al opengemaakt en moesten 
wederom alles dicht timmeren. Om de schade zoveel mogelijk te 
beperken, werd de nieuwe prioriteit om zoveel mogelijk puin van 
Irma bij de dorpen weg te halen. In elke dorp werd een coördinator 
aangesteld, die namens de leider COPI de leiding had over alle 
beschikbaar capaciteiten die aan het dorp waren toegewezen. 
Iedereen die kon tillen, hielp mee. Alles wat kon rijden, bracht puin 
naar de vuilnisbelt. De mariniers waren ook in deze fase van 
onschatbare waarde. De brandweer werd gericht ingezet op 
problematische plekken. De gezaghebber (burgemeester) had een 
belangrijke rol als boegbeeld en burgervader in deze periode. Naast 
het nemen van besluiten als bestuurder, was hij zichtbaar in de 
gemeenschap aanwezig en hielp hij ook fysiek mee met puin 
verwijderen (en na Jose ook drinkwater sjouwen). Minimaal twee 
keer per dag sprak hij de bevolking toe via een geluidsopname, die 
via facebook en WhatsApp werd verspreid. Als overheid communi-
ceerden wij ook de boodschap: “de overheid kan het niet alleen;  
dit is iets wat we samen moeten doen. Help elkaar. Help ons.”  
Een nieuwe hashtag werd geboren #SabaStrong.
Uiteindelijk viel de impact van Jose mee; er was nauwelijks extra 
wind en regen. Toen dit duidelijk werd, kwam een stroom van 
evacués van Sint Maarten op gang. Vanwege de veiligheidssituatie 
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op Sint Maarten werden familieleden (waaronder veel kinderen) 
opgehaald in vissersboten. Het crisisteam besefte zich dat dit niet 
tegen te houden viel. Ook wilde het crisisteam zich focussen op alle 
getroffenen op Saba. Er werd besloten om deze reddingspoging van 
personen niet te coördineren noch uitgebreid te faciliteren. 
Defensie op Sint Maarten werd wel geïnformeerd en de evacués 
werden bij aankomst op Saba geregistreerd. Vanuit het crisisteam 
werd gecommuniceerd dat verwacht werd dat familieleden in eerste 
instantie voor de evacués moesten zorgen.
De crisisorganisatie schaalde op 13 september af.

nafase irma
Het openbaar lichaam Saba richtte ondertussen met het Europees 
Nederlandse model de aanpak voor de nafase in. De hardst 
getroffenen kregen een nieuw huis aangeboden. Scholen werden 
weer geopend. Ondertussen kwam via humanitaire noodhulp 
drinkwater, medicatie en eten binnen. De noodhulp werd onder 
andere geschonken door het Rode Kruis, Defensie, het ministerie 
van BZK, het ministerie van I&M, het ministerie van VWS en de 
minister president van het naburige Saint Kitts. De noodhulp werd 
eerst aan de ergst getroffenen en minder draagkrachtigen uitge-
deeld. Al snel kwam er een centraal distributiepunt, waar mensen 
drinkwater konden ophalen. Ook werd er nagedacht over de 
ondersteuning van evacués uit Sint Maarten.

Een van de hoofddoelen van de nafase was om zo snel mogelijk de 
economie weer te herstarten. Het bedrijfsleven werd een platform 
geboden om gezamenlijk nieuwe logistieke routes te vinden. Na 
Irma werden contacten gelegd met de naburige eilanden Saint Kitts 
en Puerto Rico, die minimale schade van Irma hadden opgelopen. 
Zo werd op Puerto Rico bouwmateriaal besteld om schade te kunnen 
herstellen. Een grote vraag is en blijft hoe herstarten we het toerisme?
Ondertussen kwam de programmaorganisatie Wederopbouw 
Bovenwinden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties in beeld. Beleidsmedewerkers van verschillende 
ministeries kwamen aan op Sint Maarten. Ook op Saba kwam 
vervanging aan.

terug naar respons: maria meldt ziCH
Op 15 september begon storm 15 zich te roeren. Op 16 september 
werd dit orkaan Maria, die wederom op weg was naar ons gebied. 
Binnen twee dagen ontwikkelde Maria zich van een tropische storm 
naar een orkaan van de vijfde en hoogste categorie. De psychologi-
sche klap van nog een orkaan van deze magnitude binnen twee 
weken tijd was enorm. Het eiland was er stil van. Echter, iedereen 
moest zich herpakken en weer gaan voorbereiden. Luiken voor de 
derde keer in twee weken weer dicht, voedsel in slaan zover dat er 
nog is en toch nog wat puin weg zien te krijgen. De crisisorganisatie 
werd weer geactiveerd en defensie zette weer mankracht in op het 
eiland. Het nafase team werd tijdelijk verkleind met het oog op de 
dubbele rol van leden van het nafase team in het crisisteam.
Het crisisteam besprak de grootste risico’s voor het eiland en nam 
nog een aantal maatregelen om de impact zoveel mogelijk in te 
perken. Maria zou het eiland aan de zuidkant passeren wat 
ongunstiger is. Bij orkanen aan de zuidkant is de kans zeer groot dat 
het havengebied ernstige schade oploopt. 

maria treKt over saba
Maria was een andere orkaan dan Irma. Irma trok relatief snel over 
Saba, zorgde voor veel wind, maar regen bleef beperkt. De effecten 
van Maria heeft van dinsdag tot en met donderdag geduurd en 
bracht enorm veel regen met haar mee. Wederom was de stroom 
uitgeschakeld en mensen zaten gebunkerd in sterke huizen of op 
opvanglocaties. De meeste bewoners kregen last van lekkages en 
kleine overstromingen. Na de windschade van Irma liepen veel 
huizen waterschade van Maria op. Net als Irma had Maria een 
verwoestende impact op de eilanden om ons heen. Irma vernietigde 
grotendeels Antigua en Barbuda, Sint Maarten en bijvoorbeeld 
Anguilla. Maria zorgde voor een bijna totale verwoesting op 
Dominica en Puerto Rico. Met andere woorden na Maria waren alle 
eilanden in onze omgeving getroffen door een orkaan en hadden 
schade aan huizen en infrastructuur. 
Ook Maria heeft geen doden en gewonden opgeleverd. Midden in 
de orkaan werd echter een inwoner ernstig ziek. Normaliter zou 
deze zo snel mogelijk medisch geëvacueerd worden naar het 
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ziekenhuis op Sint Maarten. De windsnelheden lieten niet toe dat er 
een helikopter zou landen en Irma had het ziekenhuis in Sint 
Maarten ernstig beschadigd. Een medisch specialist stonden de 
dokteren per telefoon bij. Inmiddels werden militaire en civiele 
opties gezocht om te evacueren met behulp van defensie, het 
Nederlandse hoofd van het VN team op Sint Maarten en de leden 
van de GHOR van andere eilanden. Uiteindelijk lukte het om de 
patiënt na 14 uur te evacueren via een complexe route naar Bonaire 
(ongeveer 800 kilometer van Saba vandaan).
Het COPI had na Maria eerst digitaal contact om 7 uur ‘s ochtends. 
Om 10 uur vond het eerste COPI in de brandweerkazerne plaats.  
De focus van het COPI was het herstel van vitale infrastructuur.  
De haven leek ernstig beschadigd en de weg naar de haven lag 
bedekt met grote rotsblokken die van de heuvels naar beneden 
waren gekomen. De operationele diensten namen wederom de 
benodigde maatregelen. Het crisisteam schaalde af en het nafase 
team schaalde op 21 september weer op.

nafase irma, jose en maria
De hoofdoelen van de nafase veranderden niet door Maria. Het 
Openbaar lichaam Saba focust zich op de ondersteuning van degene 
die het hardst getroffen werden/worden, het beperken van de 
economische impact en het ontsluiten van transportmogelijkheden 
van en naar het eiland. Veel ondernemers moeten op zoek naar 
nieuwe logistieke routes voor de toevoer van goederen en toerisme. 
Logische leveranciers of logistieke hubs zijn ook getroffen door 
Irma en/of Maria. Verder is de haven van Saba ernstig beschadigd en 
niet alle vrachtschepen kunnen aanmeren. Dit levert ook een grote 
logistieke uitdaging op. Met verschillende op het eiland aanwezige 
organisaties zijn er al voor tien huishoudens nieuwe woningen 
gevonden, wordt eten en drinkwater uitgedeeld en wordt gekeken 
op welke wijze met financiële middelen ondersteund kan worden. 

overpeinzingen
Een grote uitdaging was en is het beeld dat Saba nauwelijks is 
getroffen door de orkanen. Het klopt dat de impact in vergelijking 
met Dominica, Puerto Rico of bijvoorbeeld Sint Maarten meevalt. 
Saba heeft geluk gehad dat de ogen van de orkanen niet rechtstreeks 
over het eiland zijn getrokken. Het crisisteam en het nafaseteam 

hebben hard gewerkt om de impact te beperken. Dit laat echter 
onverlet dat Saba getroffen is door twee stevige orkanen in korte 
periode. Bewoners hebben hun daken van hun huis zien vliegen. 
Kinderen zijn bang voor elke windvlaag. Helaas hebben de eerste 
ontslagen in de toeristensector al plaatsgevonden. Deze bijzondere 
gemeente van Nederland heeft veel op eigen gelegenheid kunnen 
doen, maar heeft de komende weken en maanden hulp nodig bij 
het beperken van de gevolgen en de wederopbouw van het eiland.
Ook zal een doel moeten zijn om sterker en redudanter op te 
bouwen dan voor de orkanen. Al enige jaren geven de crisispartners 
op Saba aan dat de beschikbare communicatiemiddelen onvoldoen-
de voor de crisisorganisatie om goed met elkaar in contact te 
blijven. Op 20 september (inderdaad op het moment dat de 
crisisorganisatie zonder het merendeel van de communicatiemid-
delen orkaan Maria onderging) werd een rapport aan de Tweede 
Kamer aangeboden waarin geconcludeerd werd dat de communica-
tiemiddelen redelijk voldoen bij “normale” incidenten en mogelijk 
tot problemen leiden tijdens een ramp. Op Saba is er een stille hoop 
dat Irma en Maria in ieder geval hebben bewezen dat de huidige 
communicatiemiddelen onvoldoende zijn voor crisisbeheersing op 
de eilanden van Caribisch Nederland. Binnen het scala van 
technische mogelijkheden van tegenwoordig zou het toch niet 
meer noodzakelijk moeten zijn om een ordonnanssysteem te 
moeten gebruiken. Zonde van de beperkte menselijke capaciteit.
Tot slot zou het goed zijn om een pool in te richten in Europees 
Nederland met mensen die na een dergelijke ramp ingevlogen 
zouden kunnen worden om de teams te versterken of sleutelfuncti-
onarissen te vervangen. In deze pool zouden personen kunnen 
zitten met geruime crisiservaring, maar met enige flexibiliteit om in 
andersoortige crisisstructuren te werken. In Nederland bestaat al 
zo’n pool van mensen die via het European Civil Protection Mechanism 
kunnen worden ingezet in andere landen. Een aantal van hen, 
waaronder Chris van Duuren die mij heeft ondersteund en 
vervangen (waarvoor veel dank), zijn al ingezet op allerlei functies 
op Sint Maarten, Curaçao en Saba. Een idee zou kunnen zijn om 
deze pool ook permanent beschikbaar te hebben/maken voor 
crisisbeheersing in Caribisch Nederland.
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Het vervolg op orkaan Irma

 ■ Georg Frerks 
Hoogleraar Conflict Preventie en Conflict Management, Universiteit 
Utrecht en hoogleraar Internationale Veiligheidsstudies, Nederlandse 
Defensie Academie. Tot 2014 bekleedde hij ook de leerstoel 
Rampenstudies aan de Universiteit van Wageningen.

Op woensdag 6 september trof de orkaan Irma het eiland Sint 
Maarten. Irma kreeg al gauw de kwalificatie ‘superorkaan’. De 
orkaan haalde snelheden van bijna 300 km per uur, met windstoten 
van 360 km per uur. De Volkskrant haalde hoogleraar meteorologie 
Kerry Emanuel van het Massachusetts Institute of Technology aan 
die schatte dat de hoeveelheid energie in orkaan Irma ongeveer 
7.000 miljard watt bedroeg. Dat was twee keer zoveel als de energie 
van alle bommen die in de Tweede Wereldoorlog zijn gegooid.  
Al met al was Irma een orkaan uit de zwaarste categorie. 
Hoewel in het begin geen communicatie met Sint Maarten mogelijk 
was, werd al snel duidelijk dat de orkaan weinig heel had gelaten. 
Het aantal doden en gewonden op het Nederlandse deel van Sint 
Maarten bleef relatief beperkt tot respectievelijk vier en 43, maar 
naar schatting is 91% van alle huizen beschadigd en heeft ongeveer 
70% van de gebouwde omgeving ernstige schade opgelopen. Ook 
waren vrijwel alle publieke voorzieningen uitgeschakeld, waaronder 
de communicatie infrastructuur, maar ook de haven, het vliegveld 
en de watervoorziening. Sommige delen van het eiland waren 
onbereikbaar. Ook bleek het lastig de orde te handhaven, aangezien 
er plunderingen plaatsvonden, deels, maar niet altijd uit gebrek. 
Vrijwel onmiddellijk werden Nederlandse militairen ingezet om 
eerste hulp te bieden en in de dagen en weken die volgden is die 
hulp uitgebreid. Daarnaast zijn er in Nederland allerlei acties 
opgezet om de bevolking te helpen en zijn inmiddels diverse 
hulporganisaties actief op het eiland. De landelijke actiedag 
‘Nederland helpt Sint-Maarten’ heeft ruim 13,3 miljoen euro 
opgebracht. Hoewel over deze ramp en haar gevolgen vele pagina’s 
te vullen zouden zijn, ga ik hieronder in op vijf punten, die naar 
mijn oordeel verdere aandacht verdienen.

1. Antropogene oorzaken
Het is een bekend feit dat de watertemperatuur in de omringende 
oceanen een belangrijke factor vormt in het ontstaan en de 
uiteindelijke kracht van de orkanen die in deze regio al van oudsher 
voorkomen. Orkanen kunnen alleen ontstaan als het water warmer 
is dan 27⁰C. In dit geval was het water wel een graad warmer dan 
gewoonlijk en kon de orkaan mede daardoor een uitzonderlijke 
kracht ontwikkelen. Het Intergovernmental Panel on Climate 
Change heeft al lange tijd gewaarschuwd dat de uitstoot van 
broeikasgassen tot grotere weerextremen aanleiding geeft en dat 
door de opwarming van het zeewater de kans op orkanen toeneemt. 
De journalist Stijn Vercruysse schreef dan ook veelbetekenend: 
“Welkom in de toekomst”. Bij alle noodzaak om korte-termijn hulp 
aan Sint Maarten te geven dienen we dit lange-termijn aspect niet 

uit het oog te verliezen en ook op dat front nationaal en internatio-
naal inspanningen blijven verrichten.

2. Preventie
Hoewel tegen de allerzwaarste orkanen wellicht weinig te doen valt, 
moet er bij de wederopbouw wel voor gezorgd worden dat de 
bebouwing zo ‘orkaan-proof ‘ als mogelijk is. Dat voorkomt in ieder 
geval veel onnodige schade bij orkanen in de lichtere categorieën. 
Hoewel dit de kosten van de herbouw verhoogt, is dat op zich wel te 
overzien. Voor de bewoners die bijna alles kwijt zijn, is dat 
natuurlijk wel een te grote last, maar hier ligt een taak op het 
terrein van regelgeving en overheidssubsidies. Ook kunnen 
verzekeraars in deze een positieve rol spelen. Vanaf een eiland als 
Sint Maarten kun je lastig preventief evacueren. De vraag rijst dan 
ook of er wel voldoende veilige schuilplaatsen voor de bevolking 
zijn bij soortgelijke rampen in de toekomst? Wordt dit ook 
voldoende meegenomen bij de planning van de wederopbouw?

3. Optreden lokaal bestuur en eerste hulp 
In bijna elke definitie van een ramp wordt gerept van uitzonderlijke 
omstandigheden die maatschappelijke ontwrichting veroorzaken 
en de lokale capaciteiten te boven gaan. Hoewel Sint Maarten een 
onafhankelijk land binnen het Koninkrijk der Nederlanden is, kan 
het eiland deze ramp onmogelijk alleen aan. Het land heeft 40.000 
inwoners, een bevolkingsdichtheid van meer dan 1200 per km2, een 
grote hoeveelheid illegale immigranten en een zwak bestuur dat 
kampt met corruptie, criminaliteit en een verwevenheid tussen de 
onder- en bovenwereld. De schade op het eiland is fors groter dan 
het jaarlijkse eigen bruto nationaal product. Met al deze gegevens is 
het evident dat er hulp van buiten moet komen, omdat lokaal 
simpelweg te weinig middelen voorhanden zijn. Dit geldt ook voor 
mankracht en bestuurlijke capaciteit. Door de schaal van de ramp 
waren ook het bestuur en de lokale hulpverlening zelf verlamd en 
konden deze weinig beginnen. Nederlandse militairen die in de 
Caraïben gestationeerd waren, waren reeds vooraf in gereedheid 
gebracht en zo snel als mogelijk zijn er ook aanvullende troepen, 
schepen en vliegtuigen uit Nederland gekomen met de nodige 
hulpgoederen en mankracht. Militairen zijn ingezet voor eerste 
hulp, ordehandhaving, puinruimen, herstel van noodzakelijke 
diensten, zoals scholen, watervoorziening e.d. Dit is later opgevolgd 
door allerlei initiatieven van particuliere hulporganisaties. 

4. Structurele hulp
In de tussentijd is voormalig Commandant Koninklijke 
Marechaussee Hans Leijtens die al kwartiermaker Integriteitskamer 
Sint Maarten was, benoemd tot project-directeur-generaal 
Wederopbouw Bovenwindse Eilanden en hij zal ook belast worden 
met het functioneren van het voor de Bovenwindse Eilanden 
ingestelde hulpfonds. Hoewel verzekerd is dat alles in goed overleg 
zal gebeuren met de lokale autoriteiten en de bevolking, is er al 
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kritiek ontstaan op juist een gebrek aan dergelijk overleg en de 
vermeende eenzijdige aanpak door de Nederlandse regering. Het is 
echter duidelijk dat Nederland garanties wil voor een correcte 
besteding van de gelden. “We gaan niet zeggen: laat de regering van 
Sint-Maarten het land maar herbouwen, en wij krijgen de rekening 
wel. Dat is niet de inrichting van het hulpfonds die we voor ogen 
hebben”, zei minister van Koninkrijksrelaties Plasterk in een debat 
met de Tweede Kamer. Omdat de meeste middelen uit Nederland 
komen, lijkt het niet onredelijk een juiste besteding van de 
middelen te willen waarborgen. Ook de lokale bevolking lijkt maar 
weinig onder de indruk te zijn van het lokaal gezag en vertrouwt in 
de eerste plaats op de Nederlandse militairen en hulpverlening. 

5. Economische vooruitzichten
Met de vrijwel volledige verwoesting van de infrastructuur op het 
eiland is ook de achilleshiel van de economie (in termen van 
inkomen en werkgelegenheid) getroffen: namelijk de toeristensector. 
Hoe sneller de wederopbouw gaat, hoe eerder de toeristen weer 
terugkomen en weer voor inkomsten zullen zorgen. Qua prioriteit 
gaat het herstel van basis voorzieningen en woningen van de 

bevolking vanzelfsprekend voor. Maar wel een woning en geen werk 
is op den duur ook geen oplossing voor de eilandbewoners. Het land 
had overigens al voldoende problemen in dat opzicht. Bij de 
wederopbouw dient hier dan ook goed naar gekeken te worden en 
is samenwerking met de private sector en de toeristen business van 
eminent belang. 

tenslotte
Bij bijna iedere ramp ontstaat er kritiek op de hulpverlening.  
Zaken als autonomie, afhankelijkheid, lokale behoeften, lokale 
inbedding, draagvlak en tempo zijn maar al te vaak problematische 
aspecten. In dit geval speelt de complicatie van een voormalig 
koloniale relatie met alle gevoeligheden van dien en de lokale 
bestuurlijke situatie een lastige rol. Ook moet alles letterlijk en 
figuurlijk worden ingevlogen. Hierbij is de fysieke en personele 
infrastructuur van de Nederlandse krijgsmacht onontbeerlijk 
gebleken. Er is dan ook geen alternatief voor gezamenlijke en goed 
gecoördineerde actie. Ook lokaal wordt hier onder de bevolking de 
hoop op gesteld. Laten we hen niet teleurstellen met ‘too little and 
too late’, zoals bij teveel andere rampen is gebeurd! 

Onderwijs na orkaan Irma

 ■ Mr drs Aldrik M.T. in ’t Hout 
Programmamanager Curaçao, Aruba & Sint Maarten 
Ministerie van OCW

Het is van een totaal andere orde, maar zoals de Sint Maartenaren 
zich vermoedelijk tevoren geen voorstelling konden of durfden 
maken van wat er na Irma zou gebeuren, zo had ik geen weet wat er 
zich dan in het Haagse zou afspelen. Vanuit mijn functie had ik 
bekenden op de Bovenwinden sterkte gewenst en de hoop 
uitgesproken dat het mee zou vallen. Op Sint Maarten viel het 
tegen. Donderdagochtend bevond ik mij plotseling in de departe-
mentale crisisstaf, die onder leiding van onze SG 
aanhaakte op de interdepartementale crisisorga-
nisatie. Die eerste donkere dagen verzamelden  
we relevante informatie over de drie eilanden  
en deelden deze binnen en buiten OCW. 
Tegelijkertijd probeerden we contact te krijgen 
met overzee. Door de reguliere samenwerking van 
OCW met Sint Maarten hadden we het weekeinde 
na Irma al goed contact met het ministerie van 
Onderwijs en Cultuur van Sint Maarten (ECYS). 
Daardoor konden we snel inspelen op de behoef-
ten. We regelden contact met Unicef en sloten 
met ECYS kort dat er met de Karel Doorman drie 
noodscholen voor 500 leerlingen meegingen: 
paviljoententen die we binnen een etmaal 
aanschaften en van het COA kregen we er  

500 stoelen en 250 tafels bij. Een week later schaften we ruim 25 ton 
vervangend schoolmateriaal aan. Dankzij de inspanningen op  
Sint Maarten zelf waren begin oktober de scholen weer open voor 
de oudste leerjaren. Met onze hulp zouden voor het einde van de 
maand alle 8500 jongeren weer onderwijs moeten kunnen krijgen. 
En en passant proberen we ook nog het cultureel erfgoed te helpen 
redden. 
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Lessen uit Houston over waterveiligheid

Eind augustus trof orkaan Harvey de staten Texas en Louisiana. Harvey kwam vanaf de Golf van Mexico aan land als een 
storm van de vierde categorie met windsnelheden tot aan 250 km/u. Stormvloed en hoge windsnelheden zorgden voor 
schade aan de Texaanse zuidwestkust rondom de plaats Rockport. Maar de grootste gevolgen waren te betreuren in het 
gebied rondom Houston. Houston is het centrum van Amerikaanse olie- en gasindustrie, en met meer dan zes miljoen 
inwoners de vierde stad van de Verenigde Staten. De regio wordt gekenmerkt door een cultuur die gericht is op het 
stimuleren van economische groei door privaat initiatief, een sterk verspreide bebouwing en een beperkte inzet van dijken, 
stormvloedkeringen en overloopreservoirs. Omdat Harvey gedurende meerdere dagen boven Houston bleef hangen kreeg 
de stadsregio nog nooit vertoonde hoeveelheden regen te verwerken: op sommige plekken kwam wel 1,5 meter water 
naar beneden. Als gevolg van de storm overleden tientallen mensen en overstroomden meer dan 120.000 gebouwen. De 
schade zal naar verwachting boven de 70 miljard dollar uitstijgen. In dit artikel gaan we in op de eerste bevindingen over 
deze ramp en de lessen voor Nederland. Dat doen we aan de hand van de drie sporen van meerlaagsveiligheid: preventie, 
gevolgbeperking en crisisbeheersing. 

 ■ Bas Jonkman 
Hoogleraar waterbouwkunde TU Delft

 ■ Nikki Brand 
Onderzoeker ruimtelijke planning en strategie, TU Delft

bovenmaatgevende gebeurtenissen en onvoldoende 
(Water)infrastruCtuur
Het eerste spoor van meerlaagsveiligheid richt zich op preventie, 
dus de bescherming tegen overstromingen door middel van 
waterkeringen. Bij het technisch ontwerp van dergelijke water-
infrastructuur wordt een maatgevende regenbui, stormvloed of 
rivierafvoer met een bepaalde herhalingstijd (bijvoorbeeld eens per 
honderd jaar) gehanteerd. 

Harvey toont allereerst aan dat extreme, bovenmaatgevende 
gebeurtenissen kunnen (en zullen) voorkomen. In Houston wordt 
bij het ontwerpen van preventieve maatregelen gerekend op een 
gebeurtenis met een herhalingstijd van 100 jaar. In veel delen van de 
stad is bijna 1,5 meter neerslag gevallen in een paar dagen, terwijl in 
Nederland jaarlijks minder dan een meter valt. De regenval tijdens 
Harvey was “unprecedented” en had een volgens de huidige 
statistieken hele kleine kans van optreden (kleiner dan eens per 
10.000 jaar volgens lokale experts). Hieruit blijkt dat het verstandig 
is om bij het ontwerp ook rekening te houden met het beperken 
van schade bij zulke bovenmaatgevende gebeurtenissen. 

Ten tweede bleek de capaciteit van de bestaande (water)infrastruc-
tuur in Houston onvoldoende. De stad kent meer dan twintig 
stroomgebieden in de vorm van zogenaamde bayous. Maar de 
capaciteit van veel van deze bayous was al onvoldoende voor een 
overstroming die eens per honderd jaar optreedt. Ook is er veel 
discussie over het functioneren van twee dammen (Addicks & 
Barker, aangelegd in de jaren ‘40 van de vorige eeuw), die tijdens  
de overstroming zijn opengezet om doorbraak van de dam te 
voorkomen. Dit heeft de schade benedenstrooms van de dammen 

naar verwachting verergerd. Hoewel de waterinfrastructuur in 
Nederland van een veel grotere schaal is en hogere beveiligings-
niveaus kent, voldoet ook hier een flink deel van de waterkeringen 
nog niet aan de normen. Ook is er landelijk nog geen goed beeld 
wat de risico’s zijn van wateroverlast door hevige regenval.

CasCade-effeCten en gebreK aan ruimtelijKe 
ordening
Het tweede spoor van meerlaagsveiligheid heeft betrekking op de 
gevolgen van overstromingen en ruimtelijke inrichting. Over deze 
onderwerpen zijn eveneens lessen te trekken uit Harvey. 

Ten eerste dient rekening gehouden te worden met cascade-effecten 
van overstromingen. In het geval van Texas ging het onder meer  
om chemische bedrijven. Door de regenval en overstromingen 
kwamen tientallen chemische bedrijven in de problemen.  
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Als gevolg daarvan zijn onder meer branden uitgebroken en 
chemicaliën geloosd. Ook in Nederland kunnen we bij een 
waterramp zulke domino-effecten verwachten, bijvoorbeeld als 
chemische industrie in buitendijks gebied wordt getroffen. 

Ten tweede is een belangrijke vraag in Houston op welke wijze de 
overstromingen en gevolgen zijn beïnvloed door de ruimtelijke 
inrichting. Texas (en vooral Houston) staat erom bekend geen 
ruimtelijke ordening van betekenis op het regionale niveau na te 
streven. Overwegingen wat waar gebouwd wordt, is overgelaten aan 
lokale initiatieven – en in die zin is het niet verbazingwekkend dat 
huizen en chemische bedrijven op kwetsbare plaatsen worden 
gebouwd, met regionale (water)overlast tot gevolg. Bovendien heeft 
de sterke verstedelijking van de afgelopen decennia plaatsgevonden 
in overstroombare gebieden rondom de bayous. Ook heeft 
“verharding” van het gebied geleid tot snellere afvoer van regen-
water en hogere overstromingspieken. In Nederland daarentegen is 
wel degelijk sprake van een vérgaande ruimtelijke ordening op 
bovenlokaal niveau, en wordt er sinds eind jaren ‘90 van de vorige 
eeuw al gewerkt aan het inzetten van het ruimtelijk instrumenta-
rium om afvoercapaciteit van rivieren te waarborgen. Voorbeelden 
zijn grote nationale projecten zoals Ruimte voor de Rivier, maar ook 
ruimtelijke procedures zoals de watertoets bij de afweging van 
nieuwe bouwprojecten. 

Toch blijft de vraag of dit afdoende is. Zeker voor wateroverlast door 
hevige regenval is de bestaande ruimtelijke inrichting zeer 
bepalend. Al twee jaar op rij moeten de mobiele pompen bij Den 
Haag worden ingezet om door zware regenval ondergelopen straten 
en kelders weer droog te krijgen. Een belangrijke vraag voor zowel 
Nederland als Houston is welke rol ruimtelijke maatregelen kunnen 
hebben om wateroverlast en overstroming te beperken.

moeizame evaCuatie en teKortsCHietende CapaCiteit 
Hulpdiensten
De derde laag van meerlaagsveiligheid richt zich op crisisbeheersing 
en redding.

To evacuate or not? Na slechte ervaringen met het evacueren van 
miljoenen mensen bij een vorige orkaan (Rita, in 2005: meer dan 
honderd doden tijdens de evacuatie en de ergste file ooit) is 
besloten om Houston bij Harvey niet te evacueren. Tijdens de 
overstroming van Harvey moesten vervolgens duizenden mensen 
uit hun ondergelopen woningen worden gered. Evacueren is dus 
een lastige beslissing, omdat veel mensen tijdens een kort tijd-
bestek op een ordelijke manier over een wegennet met beperkte 
capaciteit moeten worden geleid. Die wegen zijn in Houston 
bovendien het gevaarlijkste, omdat deze zeer snel vollopen met 
water. Minstens de helft van de doden bij een overstromingsramp 
verdrinkt in de auto. Ook in Nederland is volledige evacuatie van de 
Randstad bij een dreigende stormvloed niet haalbaar. Wel zou voor 
de Randstad en Houston kunnen worden overwogen om de meest 
gevaarlijke gebieden voor overstroming gericht te evacueren. 

Bij Harvey schoot de capaciteit van hulpdiensten tekort: als gevolg 
van de storm moesten tienduizenden mensen uit het gebied 
worden gered. Door de overheid gefinancierde hulpdiensten 
konden dit alleen niet aan. Net als in New Orleans was een grote 
“armada” van vrijwilligers (de cajun navy) nodig om mensen uit het 
gebied te krijgen. Gelet op de schaal van mogelijke waterrampen in 
Nederland (honderdduizenden mensen getroffen) zal ook daarbij de 
capaciteit van de hulpdiensten niet afdoende zijn.

naar een verbrede WaterveiligHeidsstrategie?
Er zijn overeenkomsten tussen Nederland en Texas: beide gebieden 
zijn sterk verstedelijkt en worden bedreigd door stormvloeden, 
rivierenafvoeren én hevige regenval. De manier van omgaan met 
deze situatie verschilt echter sterk. Als we Nederland en Texas 
vergelijken, blijkt dat beide gebieden een traditionele voorkeur 
hebben voor één van de drie sporen van meerlaagsveiligheid. 
Nederland heeft een traditionele voorkeur voor preventie door 
middel van dijken en stormvloedkeringen; Texas voor crisisbeheer-
sing door middel van evacuatie en herstel achteraf. De inzet van 
meerdere sporen van meerlaagsveiligheid lijkt veelal nodig om het 
overstromingsrisico terug te brengen. Voor Texas geldt dat naast 
evacuatie en herstel verbreding van de strategie noodzakelijk is door 
een grotere inzet van preventieve ingrepen en door het op regionaal 
niveau brengen van ruimtelijke ordeningsmaatregelen. Maar het 
vaker voorkomen van bovenmaatgevende gebeurtenissen met 
zware regenval maakt dat gevolgbeperking door robuuste inrichting 
van de gebouwde omgeving in zowel Texas als Nederland hoger op 
de prioriteitenlijst zal komen. Tegen grootschalige overstromingen 
in Nederland vanuit de rivieren, meren en zee is bescherming door 
waterkeringen doorgaans de meest effectieve strategie. Wel wordt 
door gezamenlijke initiatieven van Rijk en veiligheidsregio’s (zoals 
het programma Water en Evacuatie in het kader van de Strategische 
Agenda) meer aandacht gegeven aan de derde laag. Voor wateroverlast 
door regenval in ons land is de strategie echter minder eenduidig. 
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Daarom is het een goede zaak dat het in september 2017 uitgebrach-
te Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) de kwetsbaarheid 
voor wateroverlast (en hitte en droogte) gebiedsgewijs met een 
stresstest in beeld brengt. De gebeurtenissen in Houston laten zien 
dat het daarbij ook verstandig is om te kijken naar de respons van 
het systeem bij bovenmaatgevende gebeurtenissen. Een andere 
ambitie in het DPRA is het opstellen van een gebiedsgerichte 
strategie en uitvoeringsagenda. Daarbij kan waar dat nodig is aan de 
hand van meerlaagsveiligheid worden gezocht naar (kosten)
effectieve combinaties in de hele keten: technische maatregelen ter 
preventie, ruimtelijke inrichting en crisisbeheersing. Een laatste 
belangrijke ambitie in het Deltaprogramma betreft het beter 
voorbereiden van burgers, overheden en private partijen op water - 
calamiteiten. De hier besproken lessen uit Houston over de rol van 
ruimtelijke inrichting, cascade-effecten, de problemen bij redding 
en evacuatie kunnen daarbij relevant zijn.

De overstromingen van de afgelopen weken in Texas en Florida, 
maar ook in India, Nepal, Bangladesh, China en Puerto Rico maken 
duidelijk dat het overstromingsrisico van steden wereldwijd urgent 
is geworden. In al deze gebieden zal op korte termijn naar oplossin-
gen moeten worden gezocht. Dat zal in de regel een combinatie van 
elementen in de keten van meerlaagsveiligheid zijn. Welke 
combinatie van ingrepen het meest effectief en passend is zal 
afhangen van lokale omstandigheden.

tu delft in texas
Sinds het jaar 2012 zijn onderzoekers van de TU Delft actief 
in Texas en werken ze samen met collega’s van Texas A&M 
in Galveston en Rice University uit Houston. In ontwerpend 
onderzoek zijn oplossingen uitgewerkt voor reductie van 
overstromingsrisico’s in het gebied rondom Houston en 
Galveston. Hierbij zijn civiel ingenieurs, bestuurskundigen en 
bouwkundigen van de TU Delft betrokken geweest. Plannen 
die zijn uitgewerkt betreffen onder meer kustbescherming 
(de Texaanse versie van onze Deltawerken), flood proofing 
van de bebouwde omgeving en mogelijke governance 
arrangementen voor de regio. Naar aanleiding van de 
overstromingen van Houston door orkaan Harvey is door  
TU Delft een Harvey research team opgezet om informatie 
over deze ramp te analyseren. 
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De impact van digitale gijzelingen op de 
continuïteit van ziekenhuizen 
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europese instituties slaCHtoffer van 
CyberCriminaliteit
Het PwC Global Economic Crime Survey 2016 laat zien dat 54 
procent van de Amerikaanse bedrijven de afgelopen twee jaar is 
getroffen door cybercriminaliteit. Bij een aanval met ransomware 
worden bestanden op computers versleuteld en ontoegankelijk 
gemaakt. De bestanden worden vrijgegeven als er losgeld wordt 
betaald. Afgelopen juni trof een wereldwijde aanval van ransom-
ware ook een deel van de Rotterdamse haven en Post NL. 
 
In mei jl. werden in het Verenigd Koninkrijk zeven ziekenhuizen 
getroffen door het Wannacry-virus, waardoor hele afdelingen stil 
kwamen te liggen. Ook in Duitsland moesten operaties worden 
uitgesteld in een getroffen ziekenhuis1. Door het gijzelen van vitale 
informatiesystemen, wordt geprobeerd medische instituties en de 
patiënten die van hen afhankelijk zijn, hulpeloos te maken. 

Eind 2016, tijdens het Congres Opgeschaalde Zorg, georganiseerd door 
het Landelijk Netwerk Acute Zorg, werden ervaringen met de hack op 
twee ziekenhuizen in Californië, Verenigde Staten gedeeld. Het St. 
Antonius ziekenhuis Nieuwegein is hiermee aan de slag gegaan. 

Digitale gijzeling Chino Valley en Desert Valley Medical Centers 
Op een vrijdagnacht kwam de melding dat het computersysteem 
“down” was op twee ziekenhuislocaties. Beide maken deel uit van 
Prime Healthcare Services, met in totaal 44 ziekenhuizen in 14 
staten. Een geïnfecteerde bijlage in een e-mail was genoeg om 
toegang te krijgen tot het systeem. Het gevolg was geen toegang 
meer tot patiënt informatiesystemen. Een vergelijkbare hack vond 
enkele maanden eerder plaats in het Hollywood Presbyterian 
Hospital, waarbij $ 17,000 in Bitcoins werd betaald. 
 
De eerste stap was om te bepalen of de aanval doelbewust was. Toen 
dit het geval bleek, werd in een vroeg stadium al besloten om geen 
losgeld te betalen. Om het signaal af te geven dat de eisen niet 
ingewilligd zouden worden. Verder was er geen garantie dat het 

1 J. Schellevis ‘Zeker vijftien ziekenhuizen geïnfecteerd met ransomware’, NOS.
nl 25 juni 2017.

systeem vrij gegeven zou worden. Deze keuze had als gevolg dat de 
uiteindelijke kosten vele malen hoger uitvielen dan het geëiste 
losgeld. Ook heeft het meer dan twee weken geduurd, voordat het 
systeem weer normaal functioneerde. 

De IT-afdeling was in het begin voorzichtig met het delen van 
informatie. Ook waren het IT-team en het crisisteam niet bekend 
met elkaars werkwijze, waardoor beeldvorming niet eenduidig was. 
De hack heeft de enorme afhankelijkheid van computers duidelijk 
gemaakt. Personeel is niet (meer) gewend om met pen en papier te 
werken. 

Konden deze internationale “lessons-learned” vertaald worden naar 
eigen bodem? En hoe geef je deze vertaalslag vorm? Voor het St. 
Antonius ziekenhuis bleek een oefening “Cybercrime” voor het 
Crisisbeleidsteam (CBT) het antwoord op deze vraag. 

opleiden, trainen en oefenen (oto)
Als het gaat om crisisbeheersing hebben ziekenhuizen sinds 2007 
zich gefocust op de opvang van grote slachtofferstromen bij 
rampen. Dankzij een omvangrijk programma met stimulerings-
gelden, hebben de “ketenpartners in de witte kolom” zich de laatste 
10 jaar uitputtend voorbereid op het fenomeen “rampenopvang”. 
Dit heeft in eerste instantie geleid tot een kokervisie, gericht op het 
verlenen van opgeschaalde zorg “aan de poort”. Een ziekenhuis 
heeft echter ook te maken met de effecten van uitval van elektriciteit, 
IT, personeelsuitval als gevolg van een ziektegolf etc. Kortom, de 
aandacht lag bij rampenopvang, terwijl de noodzaak van con-
tinuïteitsmanagement evident werd. 

Vanaf 2011 groeide het bewustzijn dat zorginstellingen dienen te 
beschikken over een continuïteitsplan, zorgcontinuïteit en 
bedrijfscontinuïteit. Naast het opstellen van een business impact 
analyse betekent dit ook het opstellen van een continuïteitsplan. 
Een continuïteitsplan houdt zich voornamelijk bezig met de 
gevolgen van een incident. Uitgangspunt is het verkorten van de 
uitvalsduur en het beperken van de impact. 

In Nederland heeft vooral de Rijnstate ziekenhuisorganisatie in 
Arnhem e.o. een voorbeeld gesteld met haar risicomanagement. 
Door binnen het ziekenhuis IT verstoringen als één van de risico-
domeinen te benoemen (en een domeinhouder aan te stellen), 
kunnen IT gerelateerde risico’s vroegtijdig worden onderkend. 
Daarbij niet alleen de impact op de zorgverlening, maar ook op zorg 
ondersteunende diensten. 
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praKtijKaanpaK 
Na jaren van OTO is de crisismanagementstructuur ingesleten in het 
St. Antonius. De presentatie over de hack op twee ziekenhuizen in 
Californië inspireerde tot een ransomware oefening, gericht op het 
managen van een verstoring van de bedrijfsvoering en zorgverlen-
ing. De medewerking van IT bij de oefen voorbereiding mag gerust 
als een voorwaarde voor succes worden gesteld. Door de CIO (Chief 
Information Officer) als inhoudsdeskundige aan het crisisbeleid-
steam toe te voegen, verkrijgt het CBT inzicht in de inhoudelijk 
complexe materie. Dit beïnvloedt in hoge mate de besluitvaar-
digheid op strategisch niveau. Door op tactisch niveau een 
IT-inhoudsdeskundige aanspreekpunt te laten zijn voor het 
Operationele Team, wordt de vertaalslag gemaakt van (IT-)technisch 
inhoudelijke adviezen naar begrijpelijke taal. Dit bevordert de 
beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Uiteindelijk 
wordt er gebalanceerd op de grens van verantwoorde zorg; een 
kernbegrip uit de Wet Toezicht Zorginstellingen. 
Het CBT draagt de grote verantwoordelijkheid om het welzijn van de 
patiënten, medisch specialisten en medewerkers te borgen, terwijl 
door de invloed van ransomware steeds meer informatiesystemen 
en overige apparatuur uitvalt. Uiteindelijk rest alleen nog het 
dilemma: “Gaan we in het belang van de patiënt over tot sluiting 
van de zorg en evacuatie van de patiënten?” Of is er tijdig zicht op 
een oplossing om eventueel met noodoplossingen de zorg veilig te 
continueren? 

Tijdens de oefening “Gijzeling door Ransomware” waren 75.000 
bestanden geïnfecteerd geraakt. Het ziekenhuis heeft ondanks grote 
dilemma’s, afgewogen keuzen gemaakt ten aanzien van de 
zorgcontinuïteit. De losgeldeis is niet ingewilligd. Strakke comman-
dovoering, intensieve afstemming via CIO en IT en een grote mate 
van improvisatievermogen binnen de zorgafdelingen zorgden 
uiteindelijk voor een goede afloop. Een vuurproef die eigenlijk ieder 
ziekenhuis zou moeten ondergaan. 

overHeid en z-Cert 
Nog geen half jaar na de oefening is de wereld opgeschrikt door 
ransomware aanvallen op organisaties en instituties die vitaal zijn 
voor de (economische) infrastructuur. Hoewel Nederlandse 
ziekenhuizen de dans zijn ontsprongen, moesten zestien zieken-
huizen in Engeland overgaan tot tijdelijke sluiting2. Wat vindt de 
overheid van deze kwetsbaarheden? Dit is een actueel, maar ook 
gevoelig onderwerp. In de nasleep van het “Wannacry”-incident in 
onder andere het debat met de Kamer kwam naar voren dat de 
zorgsector op dit moment geen onderdeel is van Vitaal (sinds de 
laatste herijking door het kabinet). De zorgsector is zijn eigen 
sectorale CERT (Z-CERT genaamd) aan het opzetten. Of de zorgsector 
definitief wel of niet vitaal wordt, is nog niet bekend. 

De koepelinstellingen GGZ Nederland, de Nederlandse Vereniging 
van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van 
Universitair Medische Centra (NFU) hebben eind 2016 een non-profit 

2 R. Brandom , ‘UK hospitals hit with massive ransomware attack’, The Verge, 
May 12, 2017.

organisatie de opdracht gegeven om de sectorale Z-CERT voor de 
zorg op te stellen. Het hoofddoel is om de zorgsector te helpen bij 
het voorkomen van informatiebeveiligingsincidenten en – wanneer 
deze zich voordoen – deze te verhelpen en de schade te beperken. 
Voordat Z-CERT is gerealiseerd, zal er nog veel gepolderd worden in 
een sector, waar autonomie en zeggenschap een groot goed is. Een 
schone taak voor de zorgkoepels om de krachten te bundelen. 
 
Hoe nu verder? 
In de preparatiefase dient een zorginstelling zichzelf aan een 
kritisch zelfonderzoek te onderwerpen. Om de continuïteit van 
dienstverlening in ziekenhuizen te borgen zullen enkele vraagstuk-
ken goed moeten worden onderzocht.
a) Zicht op informatieverwerking: een overzicht van welke 

informatie zich waar bevindt, op welke wijze wordt uitgewisseld 
met andere systemen, wie gebruik maakt van welke informatie 
en wie verantwoordelijk is voor een bepaald systeem, etc.

b)  Maak zichtbaar waar in het ziekenhuis het nu mis zou (kunnen) 
gaan tijdens een IT-crisis. Wat zijn de kroonjuwelen en hoe 
verhouden die zich tot de kernprocessen van het ziekenhuis? 
Vandaaruit gezien kun je gaan denken in maatregelen en verdere 
stappen.

 Kroonjuwelen zijn o.a. medisch specialismen die het profiel van 
het ziekenhuis bepalen zoals traumachirurgie of geboortezorg, 
maar kan ook bestaan uit specifieke innovatieve medische 
apparatuur zoals een Da Vinci robot voor o.a. chirurgische 
ingrepen bij behandeling van prostaatkanker.

Foto: Mark van Not
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c) Een goede structuur voor IT-crises binnen een ziekenhuis is van 
groot belang voor het de-escaleren van crises: Wie informeer en 
betrek je, en op welk moment binnen het ziekenhuis of 
daarbuiten tijdens een crisis?)

d) Onderzoek of maatregelen universeel te implementeren zijn of 
dat deze verschillen tussen de medische instituten: je wilt weten 
of de maatregel kans van slagen heeft en breed is in te zetten of 
je maakt zichtbaar welke aanvullende stappen je dient te nemen 
om dit te realiseren.

En mocht het in de praktijk dan toch eens misgaan, dan geldt het 
adagium: “Never let a good crisis go to waste”, of beter gezegd: “never waste a 
good crisis!”

Zowel een calamiteit, als een omvangrijke oefening leidt onvermij-
delijk tot aanbevelingen. Soms met een onaangenaam hoog 
prijskaartje, vaak met een grote impact op de organisatie. Hierbij 
geldt het adagium: “smeed het ijzer als het heet is”. 
Dat kan bij cybersecurity het volgende betekenen.

- Risicomanagement verankeren in het veiligheidsbeleid en 
–bewustzijn en hier concreet naar handelen. Dat betekent ook 
aandacht houden voor regulier IT-onderhoud, ondanks de druk 
op IT.

- Relaties opbouwen en onderhouden met bedrijven die onders-
teunen bij cybercriminaliteit én systeemherstel verzorgen.

- Als risico mitigerende maatregelen zijn getroffen, zorgen voor 
een stabiele crisismanagementorganisatie, die de gevolgen van 
een ernstige verstoring kan ondervangen. 

Digital Trust Centre adviseert 
ondernemers over cybersecurity
Digitalisering biedt grote kansen aan Nederlandse bedrijven voor  
de export van kennis, producten en diensten. Het potentieel van  
de digitale economie kan alleen benut worden als ondernemers 
weerbaar zijn tegen cyberrisico’s en voldoende investeren in 
beveiliging. In 2018 start daarom het zogenoemde Digital Trust 
Centre (DTC) waarin met ondernemers samen gewerkt wordt aan 
digitale veiligheid. Ook biedt het DTC aan het bedrijfsleven 
informatie over dreigingen en advies over maatregelen. Minister 
Kamp van Economische Zaken maakte de oprichting van het DTC  
op 23 september mede namens de staatssecretaris van Veiligheid  
en Justitie in een Kamerbrief bekend.

Minister Kamp: ‘Cyberveiligheid is de basis voor een kansrijke 
digitale economie waar ondernemers risico’s bij hun processen 
minimaliseren en consumenten zeker zijn van betrouwbare 
diensten en producten. Nederland heeft een succesvolle ICT-sector, 
maar kennis van en investeringen in cybersecurity blijken bij 
bedrijven in andere sectoren nog onvoldoende. Met de oprichting 
van een Digital Trust Centre in 2018 komt het kabinet tegemoet aan 
de wens van bedrijven om hen te helpen met actuele informatie 
over risico’s en adviezen over digitale veiligheid.’

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft het voortouw als 
het gaat om het bieden van informatie en advies aan organisaties 
uit de vitale infrastructuur zoals water, energie en telecombedrijven 

en de Rijksoverheid zelf. Cybercriminaliteit kan echter de gehele 
Nederlandse economie raken. Het op te richten Digital Trust Centre 
beoogt, in nauwe samenwerking met het NCSC, het als niet-vitaal 
aangemerkte bedrijfsleven weerbaarder te maken tegen 
cyberdreigingen.

ontWiKKeling iCt en CyberseCurity bieden 
eConomisCHe Kansen
In de digitale sector liggen nog extra kansen op economische groei. 
Zo blijft de omzet van online winkels stijgen en zorgen ICT-bedrijven 
die zich in Nederland vestigen voor banen. Met name op het gebied 
van Internet of Things, big data en cybersecurity kan Nederland haar 
sterke internationale concurrentiepositie verder uitbouwen. Zo zijn 
al in de periode 2010-2014 de omzet en de toegevoegde waarde van 
cybersecurity producten en diensten binnen de ICT-sector jaarlijks 
met 14,5 procent toegenomen. De toegevoegde waarde van de 
cybersecuritysector was al circa vier miljard euro in datzelfde jaar. 
De wereldwijde waarde van de cybersecurity markt wordt in 2020 al 
op 163 miljard euro geschat, een mondiale groei ten opzichte van 
2015 van 18%. Deze groei biedt dus naast e-commerce, big data en 
Internet of Things veel kansen voor Nederlandse bedrijven die nu al 
concurrerende diensten en producten aanbieden.

(Nieuwsbericht Ministerie EZ, 23 september 2017)
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De frequentie en ernst van cyberincidenten neemt hard toe. Recent 
zien we een nieuwe vorm van cyberaanvallen, gericht op industriële 
controlesystemen. Hierdoor kunnen complete bedrijven worden 
ontregeld, zoals eind juni bij de Maersk-APM containerterminals. 
Dit incident heeft geleid tot het stilleggen van een groot deel van de 
Rotterdamse haven. Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat een 
cyberincident bij een chemisch bedrijf, een energiecentrale of een 
afvalverwerker ernstig gevaar op gaat leveren voor grote aantallen 
burgers in de regio. In dit artikel doen wij een voorstel aan de 
veiligheidsregio’s voor een structuur waarmee zij hun verantwoorde-
lijkheid bij zowel de preventie als de bestrijding van deze risico’s 
effectief kunnen invullen. Dit artikel is een discussiestuk over een 
onderwerp waar veel in beweging is. Wij proberen hiermee een 
bijdrage te leveren aan een effectieve beheersing van nieuwe risico’s. 

Cybersecurity is misschien niet het eerste onderwerp waaraan men 
denkt bij een veiligheidsregio. Een individuele ransomwarebesmet-
ting is niet iets waar een veiligheidsregio van wakker zou moeten 
liggen; afpersing en diefstal zijn het terrein van Politie en Openbaar 
ministerie. Toch is het niet zo heel ver gezocht. Veiligheidsregio’s 
gaan over het voorkomen en beheersen van crises in het fysieke 
domein. Een cyberincident kan echter ook fysieke gevolgen hebben, 
zoals verstoring en uitval van vitale voorzieningen en veiligheids-
systemen of het ontregelen van proces controlesystemen bij 
risico bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan het niet meer functioneren 
van sluizen, gemalen en stormvloedkeringen, een verstoring in het 
veiligheidssysteem van een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen, 
of het uitvallen van de regionale meldkamers. Naast beheersing is de 
focus van de veiligheidsregio’s ook gericht op preventie. Om effectief 
preventieve maatregelen te nemen moet je weten welke risico’s er 

zijn, wat de kans is dat die leiden tot een incident of crisis en wat 
daarvan de impact is. Voor het beheersen van de crisis is vervolgens 
snelle tweerichtingscommunicatie tussen bedrijven, overheid en 
burgers, inzicht in cascade effecten en de inzet van de crisisorgani-
satie van groot belang. Daar ligt de verbinding tussen veiligheidsre-
gio’s en cybersecurity.

risiCo’s
We zien in een relatief kort tijdsbestek nieuwe risico’s ontstaan 
waarvan we de aard en de omvang nog onvoldoende kennen. 
Nederland is in toenemende mate afhankelijk van het goed 
functioneren van IT. Digitale systemen worden steeds complexer en 
sterker met elkaar verweven, waardoor een succesvolle aanval op 
het ene systeem, ook invloed kan hebben op andere systemen. 
Inzicht in de maatregelen die organisaties en individuen treffen om 
hun digitale weerbaarheid te vergroten is echter beperkt1. 
Tegelijk nemen nieuwe cyberdreigingen, die overal ter wereld 
vandaan kunnen komen, steeds sneller toe. Hierdoor kunnen 
cyberaanvallen steeds meer impact krijgen op ons dagelijkse leven 
en werk en het maatschappelijk functioneren sterk ontregelen.

status CyberseCurity 
Hoe staat het met de beveiliging tegen digitale aanvallen? Uit de in 
mei 2017 gepubliceerde Cyber Readiness Index voor Nederland blijkt 
dat Nederland een stevige cybersecuritystrategie heeft en goed op 
weg is met het versterken van digitale veiligheid, maar nog niet 
volledig cyber ready2 is. Een van de conclusies van dit onderzoek is 
dat de informatiedeling tussen overheid en bedrijven verbeterd 
moet worden. Op nationaal niveau wordt hieraan gewerkt door 
vitale bedrijven per sector (bijvoorbeeld watermanagement, 
energie, drinkwater) in Information Sharing and Analysis Centres 
(ISAC’s) te organiseren. De Cyber Security Raad stelde echter onlangs 
dat de informatie-uitwisseling met betrekking tot dreigings-
informatie en handelingsperspectieven, juist met dat deel van het 
Nederlandse bedrijfsleven dat niet als vitaal is aangemerkt, 
momenteel in hoge mate tekortschiet3. Ook veiligheidsregio’s 
moeten hun digitale veiligheid versterken. Hiervoor is een 
landelijke aanpak om in 2018 een basisveiligheidsniveau gereali-
seerd te hebben dat voldoet aan de eisen van de BIG4. 

1 NCTV, Cybersecuritybeeld Nederland, juni 2017, p. 7.
2 NCTV, Cybersecuritybeeld Nederland, juni 2017, p. 34.
3 Cyber Security Raad, Naar een landelijk dekkend stelsel van informatieknooppunten. 

Advies inzake informatie-uitwisseling met betrekking tot cybersecurity en cybercrime, 
CSR-advies 2017, nr. 2, juli 2017, p. 3

4 Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten.
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We weten dat verstoringen van de continuïteit van samenleving en 
bedrijfsprocessen ten gevolge van digitale aanvallen vaker gaan 
optreden omdat de awareness, risico-inschatting en beveiliging nog 
niet overal op peil zijn. Een belangrijk kenmerk van cyberaanvallen 
is de schaalbaarheid, waardoor zonder veel extra moeite, verschil-
lende systemen met dezelfde kwetsbaarheid aangevallen kunnen 
worden. Wat betekent het voor de taakuitoefening van veiligheids-
regio’s als verschillende incidenten zoals hierboven genoemd na 
elkaar of gelijktijdig plaatsvinden? De hulpverleningscapaciteit van 
een veiligheidsregio is beperkt en als meerdere veiligheidsregio’s 
tegelijk met dezelfde problemen worden geconfronteerd, kunnen 
ze elkaar geen bijstand verlenen. Er zullen dan mogelijk ingrijpende 
keuzes moeten worden gemaakt door bestuurders. Daarmee is het 
niet alleen een vraagstuk van voldoende capaciteit (“wat kunnen we 
aan?”), maar ook een bestuurlijk vraagstuk (“wat heeft prioriteit?”). 
Hier moet dus iets gebeuren. Maar waar begin je als je als veilig-
heidsregio hiermee aan de slag wilt?

innovatieve regionale aanpaK 
In het kader van de Innovatie Challenge 2017 van de Blomberg 
Society is in de afgelopen maanden een antwoord gezocht en 
gevonden op deze vraag. Veiligheidsregio’s kennen de bedrijven, 
voorzieningen en gemeenten in hun regio. Daarom moeten wij ook 

die geografische oriëntatie en bestaande samenwerkingsverbanden 
als uitgangspunt nemen. De voorgestelde innovatieve aanpak is om 
op het geografische niveau van de veiligheidsregio een kennis-
netwerk te organiseren, waarin bedrijven, kennisinstellingen en 
veiligheidsregio’s aanwezig zijn. In een vertrouwelijke setting delen 
zij hun kennis en ervaringen, hun aanvals- en verdedigings-
informatie en hun fouten en successen, zodat alle deelnemers 
inzicht krijgen in de dreigingen waarmee ook zij mogelijk te maken 
krijgen en hoe die het beste aangepakt kunnen worden. Zo hoeven 
zij niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden. Doel is om van 
elkaar te leren wat werkt. Voor de veiligheidsregio’s biedt dit 
platform een goede ingang om zich beter voor te bereiden op 
cyberincidenten, om cascade-effecten in kaart te brengen en snelle 
tweerichtingscommunicatielijnen op te zetten. Een dergelijk stelsel 
van regionale platforms kan een belangrijke rol vervullen bij het 
invoeren van een landelijk dekkend stelsel aan informatieknoop-
punten, zoals door de Cyber Security Raad wordt bepleit. 

innovatieve brede aanpaK 
In Nederland zijn ISAC’s al bekend als landelijke publiek-private 
samenwerkingsverbanden per vitale sector. Hier wisselen de 
deelnemers onderling informatie en ervaringen uit over cyber-
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security. Dit is een internationaal beproefde methodiek, waarmee 
de deelnemers samen met de wetenschap ieders cybersecurity op 
een hoger niveau brengen. Een ISAC is vooral gericht op nationale, 
vitale processen en bedrijven en wordt gefaciliteerd vanuit het 
Nationaal Cyber Security Center (NCSC). Veel processen en bedrijven 
in ons land hebben echter geen nationaal en/of vitaal karakter, 
maar kunnen bij uitval of verstoring wel degelijk een grote impact 
hebben op de continuïteit van de samenleving. Ons voorstel is 
daarom om de landelijke, sectorale methodiek van de ISAC te 
kantelen en naar de regio te brengen volgens het principe van 
Information Sharing and Analysis Organisations (ISAO’s, zie figuur 1). 
Dit zijn nieuwe samenwerkingsverbanden, die vorig jaar zijn 
geïntroduceerd in de VS. ISAO’s kunnen gevormd worden op basis 
van bijvoorbeeld bedrijfstak, dienstverlening of geografische 
omvang. In grote lijnen is het onderscheid tussen een ISAC en ISAO 
aan te duiden met nadruk op nationaal vitaal (ISAC) en regionaal 
risicovol. Deze samenwerkingsverbanden zijn breder georganiseerd 
dan alleen voor vitale infrastructuur. Alle bedrijven en instellingen 
in de regio die daarvoor in aanmerking komen, nemen deel in één 

overleg. Daarmee kunnen niet alleen bedrijven worden versterkt in 
de aanpak van hun digitale veiligheid, maar wordt tegelijkertijd ook 
kennis opgebouwd en ontstaat een beter beeld van de nieuwe 
risico’s waar veiligheidsregio’s zich op moeten voorbereiden. 
Ons ISAO voorstel sluit aan bij de wens van de Cyber Security Raad 
om informatie-uitwisseling met het niet-vitale deel van het 
Nederlandse bedrijfsleven te verbeteren en het verder intensiveren 
van een snellere respons en een betere preventie door een uitbrei-
ding van de ISAC’s5. 

De veiligheidsregio’s zouden vanuit hun regionale verantwoorde-
lijkheid en reeds aanwezige contacten de aangewezen partij kunnen 
zijn voor het opzetten van zo’n regionaal netwerk. Welke veilig-
heidsregio neemt de handschoen op? Wij willen graag daarbij ons 
steentje bijdragen. 

5 Cyber Security Raad, De economische en maatschappelijke noodzaak van meer 
cybersecurity. Nederland digitaal droge voeten, september 2016.

ISIDOOR II: operationele cyberoefening 
publiek en private partners
“De samenwerking tussen overheid en vitale sectoren heeft een 
stevige basis om Nederland digitaal veilig te houden”, concludeert 
Patricia Zorko, plaatsvervangend NCTV en directeur cybersecurity, na 
de nationale cyberoefening ISIDOOR II. Zorko: “Om digitale 
dreigingen het hoofd te blijven bieden, is regelmatig oefenen met 
onze partners belangrijk. Overheid en bedrijfsleven moeten hierin 
samen optrekken.” Zo’n 60 publieke en private partners deden mee 
aan de vierdaagse nationale cyberoefening die de Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) organi-
seerde van 9 – 12 oktober.

Spelers kwamen uit verschillende sectoren zoals energiedistributie, 
drinkwater, nucleair, keren en beheren van oppervlaktewater, 
chemie, telecom en de haven. Daarnaast hebben diverse ministeries 
mee geoefend. Doel was de gezamenlijke aanpak, samenwerking en 
coördinatie bij een cybercrisis testen. Verschillende cyberincidenten 
werden gesimuleerd in een zogenaamde ICS/SCADA-omgeving.  
ICS/SCADA zijn meet- en regelsystemen die industriële processen 
aansturen zoals bij waterzuiverings- of energiebedrijven.

De recente cyberaanvallen Wannacry en (Not)Petya hebben laten 
zien hoe kwetsbaar de samenleving is als gevolg van de verder 
toenemende digitalisering. De digitale weerbaarheid van Nederland 
verhogen, is dus erg belangrijk. In Nederland werken veel private en 
publieke partijen samen in de respons op cybercrises en -incidenten. 

Het Nationaal Cyber Security Centrum (onderdeel van de NCTV) 
coördineert deze samenwerking. Operationele oefeningen zoals 
ISIDOOR II helpen afspraken op dit terrein te testen en waar nodig 
aan te passen, om zo verdere samenwerking te verbeteren.

De oefeningen zijn ook belangrijk om de Nederlandse capaciteit 
voor respons op cyberincidenten en -crises vorm te geven bij de 
huidige snelle digitale ontwikkelingen. Publiek-private samen-
werking is hierbij van groot belang. Het overgrote deel van de 
ICT-infrastructuur in Nederland is in handen van private partijen en 
het beschermen van vitale belangen in het digitale domein is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

De NCTV organiseerde voor de tweede keer deze cyberoefening. 
Isidoor I vond plaats in 2015. Onder de bijna 60 deelnemende 
organisaties waren CERTs, calamiteitenteams, crisisteams, business 
continuity teams, communicatieteams en actiecentra, beheerorga-
nisaties en ICT-specialisten. Ook waren zes vitale sectoren vertegen-
woordigd. De oefening had een decentraal deel voor spelers die 
vanaf hun eigen werkplek oefenden. De nationale crisisstructuur 
werd beoefend tot en met opschaling op ICCb-niveau 
(Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing).

(Nieuwsbericht NCTV 13 oktober 2017)
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Wet gegevensverwerking en meldplicht 
cybersecurity: meer dan meldplicht
De Eerste Kamer heeft vlak voor de zomer het eerste wetsvoorstel aangenomen dat specifiek over cybersecurity gaat.  
Per 1 oktober 2017 is de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (Wgmc) in werking getreden.

 ■ Judith de Munck 
Eenheid Communicatie, NCTV, Ministerie van Veiligheid en Justitie

Het is belangrijk dat het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) 
goed zicht heeft op digitale dreigingen. Dit geldt met name voor 
digitale veiligheidsincidenten bij de Rijksoverheid en vitale 
aanbieders, aangezien deze grote consequenties voor onze 
samenleving en economie kunnen hebben. Het NCSC informeert 
organisaties over deze dreigingen en biedt waar nodig ook 
ondersteuning. De nieuwe wet verstevigt de basis voor deze 
publiek-private samenwerking. De Wgmc biedt onder andere een 
kader voor de wijze waarop het NCSC met vertrouwelijke informatie 
moet omgaan. Daarnaast zijn nu ook de wettelijke grondslag van de 
taken en bevoegdheden van het NCSC wettelijk vastgelegd.

In de wet is tevens een meldplicht opgenomen voor ernstige 
digitale veiligheidsincidenten die de samenleving kunnen ont-
wrichten. De meldplicht voor deze incidenten geldt voor bepaalde 
vitale aanbieders. Door deze organisaties wettelijk te verplichten tot 
het melden van ICT-inbreuken, kan het NCSC de risico’s voor de 
samenleving inschatten èn hulp verlenen aan de getroffen 
organisatie. Bovendien is het NCSC zo in staat anderen te waarschu-
wen en te adviseren over oplossingen. De beoogde ingangsdatum 
voor de meldplicht is 1 januari 2018. Organisaties hebben tot die tijd 
de gelegenheid hun processen hierop in te richten. 

diginotar-Crisis
De aanleiding voor deze wet vormt de Diginotar-crisis, die zich 
enkele jaren geleden voordeed. Er werd digitaal ingebroken bij dit 
bedrijf, dat destijds verantwoordelijk was voor de uitgifte van 
certificaten om websites te identificeren en het webverkeer te 
beveiligen. Daarbij kwamen honderden frauduleuze certificaten in 
omloop. De Kamer nam vervolgens een motie aan om dit soort 
incidenten te voorkomen. Het wetsvoorstel is na twee consultatie-
ronden aanzienlijk aangepast. In eerste instantie stond de meld-
plicht centraal, maar de wet is uiteindelijk verbreed. Zo is bijvoor-
beeld geregeld dat vertrouwelijke, herleidbare informatie die 
organisaties delen met het NCSC niet onder de WOB valt. Op die 
manier is de drempel laag als organisaties het NCSC willen 
informeren over cyberincidenten. Met de Wgmc ligt er dus een 
goede basis voor organisaties om informatie te delen met het NCSC, 
ongeacht of incidenten nu wel of niet onder de meldplicht vallen.

Ook wordt met de wet een wettelijke grondslag gelegd voor de 
taken en bevoegdheden van het NCSC. Zo is bijvoorbeeld duidelijk 
wat er wel of niet gedeeld kan worden met partijen zoals de 
Rijksoverheid, vitale aanbieders en andere computercrisisteams. 
Ook zijn met de Wgmc de bevoegdheden van het NCSC steviger om 
bijvoorbeeld zelf technisch onderzoek te doen. Deze wet past bij de 
ontwikkeling die de organisatie en het cybersecurityveld hebben 
doorgemaakt en de toename van digitale dreigingen. 

op Weg naar de CyberseCurityWet 
Momenteel wordt in Nederland tevens gewerkt aan het wetsvoorstel 
Cybersecurity. Deze gaat uitvoering geven aan de Europese richtlijn 
over Netwerk en Informatie Beveiliging (NIB), die alle lidstaten in 
2018 moeten implementeren. De NIB-richtlijn is gericht op het 
creëren van een gemeenschappelijk niveau van netwerk- en 
informatiebeveiliging binnen Europa. Het niveau van netwerk- en 
informatiebeveiliging verschilt namelijk per lidstaat en dit leidt tot 
een sterk wisselend niveau van paraatheid bij digitale incidenten. 
Consumenten en bedrijven worden daardoor niet overal op 
dezelfde manier beschermd. Ook zorgt deze fragmentatie er voor 
dat informatie over dreigingen en incidenten niet overal en altijd 
uitgewisseld wordt. Een belangrijk onderdeel van de richtlijn is 
daarom de samenwerking tussen de Cyber Emergency Respons 
Teams (CERT’s) van de verschillende lidstaten, zoals het NCSC. 
Daarnaast zijn in de Europese richtlijn meld- en zorgplichten voor 
specifieke organisaties opgenomen. Ook wordt het toezicht en de 
handhaving in de NIB-richtlijn geregeld.

De Wgmc voorziet alleen nog in een meldplicht aan het NCSC en 
niet in de overige verplichtingen van de Europese NIB-richtlijn. 
Vanwege de inhoudelijke samenhang en overlap worden de 
bepalingen van de Wgmc straks overgeheveld naar de nieuwe 
Cybersecuritywet. 

Meer weten? Kijk op www.ncsc.nl/wgmc 
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mobiliteit en eleKtRiciteit in het digitale tijdpeRK

Publieke waarden onder spanning 

 ■ Guus de Hollander, Marijke Vonk , Hiddo Huizing en  
Danielle Snellen 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

De toenemende kwetsbaarheid van de vitale infrastructuur in het 
digitale tijdperk is één van de belangrijkste risicocategorieën in het 
Nationaal Veiligheidsprofiel dat het kabinet eind vorig jaar aan de 
Tweede Kamer heeft aangeboden. Het PBL laat in het nieuwe 
signalenrapport “Mobiliteit en elektriciteit in het digitale tijdperk” 
zien dat de digitalisering van onze infrastructuur zorgt voor 
dilemma’s rond publieke waarden als toegankelijkheid, leverings-
zekerheid, privacy en keuzevrijheid. Dit maakt expliciete overheids-
regie en handelen met vooruitziende blik noodzakelijk en urgent.

zegeningen: slimmere infrastruCtuur 
De Nederlandse infrastructuur wordt dankzij digitalisering in hoog 
tempo “slimmer”. Het navigatiesysteem in onze auto’s helpt de files 
te omzeilen, onze openbaarvervoersapp wijst in een oogwenk de op 
dat moment snelste weg van station A naar evenement B en in de 
verkeerscentrale helpen digitale monitoringssystemen om de 
verkeersafwikkeling te versoepelen. Op termijn zullen voertuigen 
onderling communiceren en nemen ze steeds meer taken van ons 
over, waardoor rijden veiliger wordt, de doorstroming verbetert en 
wij onze handen misschien zelfs vrij hebben voor andere bezigheden. 

Soortgelijke voordelen zijn er bij de energie-infrastructuur. 
Toevoeging van “intelligentie” maakt het op juiste spanning houden 
van het steeds complexere elektriciteitsnetwerk gemakkelijker. Dat 
is voor de energietransitie van cruciaal belang, omdat het de snelle 
toename van het aantal lokale bronnen met een sterk weersafhan-
kelijke, fluctuerende opbrengst hanteerbaar maakt. Al deze 
ontwikkelingen komen voort uit de voortdurende verbinding met 
het internet; onze smartphones, laptops en tablets maken een 
continue uitwisseling en verwerking van data mogelijk. Steeds vaker 
gebeurt dat zonder onze bewuste tussenkomst, nu ook auto’s, 
keukenapparaten, verwarming en draagbare medische apparatuur 
aangesloten raken op en aangestuurd worden via het internet.

Het PBL Signalenrapport laat zien dat ICT-innovaties een enorme 
impuls zullen geven aan de doelmatige en duurzame benutting van 
de infrastructuur in Nederland, evenals aan de keuzemogelijkheden 
van de consument met allerlei nieuwe diensten voor persoonlijk 
gemak en maatwerk. De innovaties bieden bovendien talloze 
kansen voor creatief ondernemerschap, denk aan de succesvolle 
internetplatforms die in korte tijd zijn ontstaan, ook op het gebied 
van mobiliteit (Uber, Snappcar) en energie (Vandebron). 

Keerzijde: publieKe Waarden in de Knel 
Maar er is ook een keerzijde. Publieke waarden en vanzelfsprekende 
verworvenheden, zoals gelijke toegang tot het (openbaar)vervoer-
systeem en de grote leveringszekerheid van vitale energievoorzie-
ningen, kunnen in de knel komen. Digitalisering kan ertoe leiden 
dat bepaalde groepen zoals laag opgeleiden en ouderen worden 
uitgesloten van dienstverlening als het hen ontbreekt aan de 
noodzakelijke vaardigheden of draagkracht om de nieuwe infra-
structuurdiensten te benutten. Maar ook als geautomatiseerde 
systemen bepaalde buurten van deelneming uitsluiten. Kortom, de 
kans is groot dat digitale innovaties zonder bijsturing de tweedeling 
in de samenleving zullen versterken.

KWetsbaar voor HaCKen
Door digitalisering wordt de kwetsbaarheid voor storingen en uitval 
groter, omdat netwerken steeds uitgebreider en complexer worden 
en in nauwe interactie opereren. Het “blinde” elektriciteitsnet dat 
ziende wordt door de alomtegenwoordige sensoren in huizen, 
apparaten en het netwerk zelf. Of de snelwegbeheerder die in zijn 
controlekamer files ziet ontstaan en er wat aan kan doen door via de 
matrixborden de snelheid te temperen of verkeer om te leiden. 
Digitalisering zorgt ook in toenemende mate voor vervlechting van 
voorheen meer gescheiden domeinen van infrastructuur. Zo wordt 
nagedacht over hoe de accu’s van elektrische auto’s lokaal een rol 
kunnen spelen bij het optimaliseren van het elektriciteitsnet. Deze 
kunnen dan geladen worden in tijden van hoge elektriciteitsproductie 
en juist stroom leveren aan het net wanneer deze laag is.

De infrastructuur wordt door die digitalisering en versmelting 
gevoeliger voor storingen, ergens in het even uitgebreide als 
complexe, gestapelde digitale netwerk. Dat kan ook opzet zijn;  
door het hacken van systemen of data. Intelligente auto’s, zuinige 
koelkasten of zorgdomotica in huizen kunnen samengenomen in 
toenemende mate worden beschouwd als “supercomputers” die 
onderdeel zijn van een veelomvattend “rekengrid”. En dat kan en zal 
ook ten kwade worden benut, als we niet uitkijken. Zo waarschuwde 
recentelijk het beveiligingsbedrijf Symantec dat de hackersgroep 
Dragonfly de energiesector in Europa en Noord-Amerika inmiddels 
zover was binnengedrongen dat ze (punten van) netwerken zouden 
kunnen uitschakelen.

deCentrale netWerKen 
Weliswaar kan het falen van de vitale infrastructuur redelijk goed 
worden opgevangen, maar de gevolgen zijn groter omdat de 
systemen complexer, decentraler en meer met elkaar verbonden zijn 
en vooral ook lastiger te herstellen. Denk maar aan de uitval van de 
stroomvoorziening begin dit jaar in Amsterdam. Bij zijn onderzoek 
naar falende kerncentrales introduceerde de Amerikaanse onder-
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zoeker Perrow hiervoor al in 1984 de term normal accidents; 
ongelukken die door de almaar toenemende complexiteit, 
verknooptheid en onderlinge afhankelijkheid van (sub)systemen 
praktisch onvermijdelijk zijn geworden, bijna ongeacht de 
ontwerp-inspanningen.

Ook andere publieke waarden kunnen in het geding zijn, zoals 
marktwerking, het recht op privacy en zelfbeschikking over 
persoonlijke data die vaak ongemerkt worden verzameld en 
gedeeld. Zo kunnen mondiaal opererende platforms in korte tijd 
een enorme concentratie van marktmacht verwerven, ongehinderd 
door nationale regels op het gebied van privacy en eerlijke 
concurrentie. Zij kunnen belastingen en vergunningsverplichtingen 
vermijden, terwijl de Ubers van deze wereld wel gebruik maken van 
lokale infrastructuur en voorzieningen.

spelregels lopen aCHter de ontWiKKelingen aan
De digitale wereld ontwikkelt zich razendsnel en zet de geschiktheid 
van onze in de loop der tijd opgebouwde spelregels of instituties 
onder druk. Nieuwe (infrastructuur)spelers schieten als paddenstoe-
len uit de grond, bieden nieuwe diensten aan, zoeken klanten en 
voeren op platforms transacties uit. De “vaste” wereld, met zijn 
trage wet- en regelgeving, kan dit nauwelijks bijbenen; er ontstaan 
leemten in regelgeving en toezicht. Of zoals een geïnterviewde 

beleidsmaker verzuchtte: “Hoe verbinden we de 19e-eeuwse fysieke 
infrastructuur geregeld door 20ste-eeuwse governance-systemen 
met de 21ste-eeuwse dynamiek van de netwerksamenleving?” Denk 
aan ondernemers die essentiële vervoer- of energiediensten via 
platforms aanbieden en tegelijkertijd gebruikersdata “vermarkten”. 
Hoe zit het met de privacy en eigendomsrechten van data? Of, hoe 
zit het met grondbeginselen van regelgeving als voertuigen (of 
zorgdomotica) daadwerkelijk in meer of mindere mate autonoom 
worden. Uiteraard is aansprakelijkheid dan een belangrijk aspect, 
omdat vrijwel onvermijdelijk in bepaalde situaties morele beslissin-
gen genomen moeten worden. Wie kiest mijn zelfrijdende auto, 
zoals laatst de Tesla in Bilthoven, in nood als slachtoffer: het 
kinderklasje, de-oude-van-dagen, of toch maar mij, de niet-zelfrij-
dende bestuurder? En wie is verantwoordelijk? De autoproducent, 
de softwareontwikkelaar, het GPS-systeem of ikzelf?

een rol voor de overHeid
Het PBL vindt dat de overheid dergelijke ICT-ontwikkelingen niet 
zomaar over de samenleving heen kan laten komen, maar met de 
blik vooruit de maatschappelijke discussie moet aangaan over 
fundamentele vragen. Welk basisniveau van toegang moeten 
dienstverleners minimaal garanderen in een ongelijker wordende 
wereld? Hoe gaan we om met de machtsconcentraties bij grote, 
mondiaal opererende techbedrijven, zoals Google en Uber?  
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In hoeverre is de samenleving bereid om de openbare ruimte en 
zelfs de ruimtelijke ordening aan te passen aan de eisen die 
zelfrijdende voertuigen of geïndividualiseerde energieopwekking 
daaraan stellen? En in hoeverre mag dat ten koste gaan van andere 
weg- of ruimtegebruikers?

Die maatschappelijke discussie is gebaat bij een gezamenlijke 
verkenning van dergelijke dilemma’s. Dat kan bijvoorbeeld door in 
woord en beeld verkenningen te laten uitvoeren van een breed palet 
van alternatieve toekomsten van gedigitaliseerde infrastructuur. Die 
kunnen een nuttig hulpmiddel zijn bij de zoektocht naar strategi-
sche keuzes en beleidsafwegingen en het daarbij betrekken van alle 
maatschappelijke groepen. Gezamenlijk op zoek naar de grenzen 
van het voorstelbare, juist daar waar verschillende, traditionele 
politieke overtuigingen het meest schuren, zodat op waarden 
gebaseerde keuzes kunnen worden gemaakt, waar nodig voorbij 
gevestigde belangen.

Heldere doelen 
De overheid moet stelling nemen en heldere doelen formuleren, 
bijvoorbeeld voor de billijke verdeling van lusten en lasten of de 
mate van kwetsbaarheid van vitale voorzieningen die we acceptabel 
vinden. Denk bijvoorbeeld aan digitaal maatwerk bij het personen-
vervoer dat zich juist op inclusie van meer kwetsbare groepen richt, 
zoals slechtzienden en ouderen met beperkingen; of aan bescher-
ming van privacy als zwaarwegend en maatgevend ontwerpcrite-
rium bij digitalisering van openbaar vervoer of energievoorziening. 
Stel die duidelijke kaders en doelen en geef daarbinnen ruimte aan 
de improviserende, innoverende en proberende samenleving.  
De structurele onvoorspelbaarheid van de ICT-ontwikkelingen 
verdraagt immers geen grote veranderplannen met voorgeschreven 
instrumenten van overheidswege, maar vraagt om een proces van 
kleine stappen en voortdurende bijsturing op basis van een 
voortdurende vinger aan de pols.

Het rapport is te downloaden via www.pbl.nl
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leeRpunten oveR beReiKbaaRheid van 1-1-2 bij calamiteiten

Bereikbaarheid 1-1-2 bij stroomstoring 
in Amsterdam
Op 17 januari 2017 is er een stroomstoring in Amsterdam en omstreken. Tijdens deze stroomstoring bellen veel mensen 
tegelijk 1-1-2, waardoor een piek ontstaat in het aantal 1-1-2 meldingen bij de landelijke 1-1-2 centrale en de regionale 
meldkamer Amsterdam-Amstelland. Bellers staan soms minuten in de wacht. De Inspectie Veiligheid en Justitie, 
Agentschap Telecom en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben het hoe en waarom van deze forse wachttijd 
onderzocht. De uitkomsten1 van dit onderzoek laten zien wat er gebeurt en wat beter kan als veel mensen tegelijk 
1-1-2 bellen. De leerpunten kunnen worden doorvertaald naar andere calamiteiten waarbij massaal 1-1-2 wordt gebeld. 

i – Wat is er gebeurd?1

De stroom valt uit
Op 17 januari 2017 valt om 04.19 uur de stroom uit in een gebied 
rondom Amsterdam. Ongeveer 360.000 aansluitingen in de 
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de Veiligheidsregio 
Zaanstreek-Waterland komen zonder stroom te zitten. Tijdens de 
stroomstoring bellen mensen massaal naar de hulpdiensten. 
Dit leidt tot een piek aan 1-1-2 oproepen bij zowel de landelijke 1-1-2 
centrale in Driebergen als bij regionale meldkamer ambulancezorg 
van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Piek aan meldingen bij landelijke 1-1-2 centrale 
De landelijke 1-1-2 centrale krijgt tussen 04.15 en 07.00 uur in totaal 
1988 1-1-2 meldingen binnen. Van deze 1988 meldingen worden er 
1134 aangenomen. 854 oproepen worden door bellers verbroken na 
in de wacht te hebben gestaan. Verscheidene mensen bellen 
meerdere keren naar de meldkamer. Echter, niet al deze hulpverzoe-
ken betreffen spoed. Om de spoedhulpverzoeken voor de regionale 
meldkamers te scheiden van de niet spoed hulpverzoeken filtert de 
landelijke 1-1-2 centrale tijdens de stroomstoring de oproepen. 
Hulpverzoeken die naar het oordeel van de centralist geen spoed 
betreffen, worden niet doorgezet naar de regionale meldkamer. 
De gemiddelde wachttijd loopt hierbij op tot 90 seconde.  
De maximale gemeten wachttijd loopt op tot bijna vijf minuten.

Piek aan meldingen meldkamer Amsterdam-Amstelland 
De meldkamer Ambulance van de gemeenschappelijke meldkamer 
Amsterdam-Amstelland krijgt in de ochtend van 17 januari tussen 
04.00 en 07.00 uur 57 1-1-2 oproepen doorverbonden vanuit de 
landelijke 1-1-2 centrale. Deze oproepen komen in de wachtrij. 
Daarbij loopt de maximaal gemeten wachttijd op naar ruim 
zeventien minuten. Wanneer hier de wachttijd van de landelijke 
centrale bij op wordt geteld dat leidt dit voor één beller tot een 
maximale gemeten wachttijd van meer dan twintig minuten.

1 https://www.inspectievenj.nl/actueel/nieuws/2017/07/27/inspecties-bereik-
baarheid-1-1-2-bij-piekbelasting-moet-beter.

ii – Wat Kan beter?
Op basis van de bevindingen constateert de Inspectie de volgende 
verbeterpunten: 

1. Zorg voor heldere (afspraken over) maatregelen bij piekbelasting 
Continuïteitsplannen beschrijven maatregelen om risico’s van 
verstoringen binnen de 1-1-2 voorziening en de impact op het proces 
inzichtelijk te maken en om daarop maatregelen te treffen. Tijdens de 
meldingenpiek op 17 januari zijn niet alle beschikbare maatregelen 
genomen om de wachttijd te beperken. Bijvoorbeeld het oproepen 
van extra centralisten en/of het herprioriteren van direct beschikbare 
capaciteit. Ook werden gemiste oproepen niet nagebeld en was bij de 
betrokken actoren onduidelijkheid over elkaars rol bij het nemen van 
maatregelen. Hierdoor zijn maat regelen als het routeren naar andere 
regionale meldkamers niet overwogen.

2. Zorg voor adequate techniek 
De technische inrichting van de meldkamer Amsterdam-Amstelland 
droeg ook bij aan het oplopen van de wachttijd. De analoge techniek 
in deze meldkamer voldoet niet meer aan de eisen van deze digitale 
tijd. Hierdoor was het voor de centralisten niet inzichtelijk welke 1-1-2 
oproep het eerst aan de beurt is en hoeveel 1-1-2 oproepen er hoe lang 
in de wachtrij staan. Gevolg was dat de 1-1-2 oproepen in willekeurige 
volgorde werden aangenomen.

3. Bied bellers een handelingsperspectief
Tijdens de piek aan meldingen bleken bellers in de wachtrij niet te zijn 
geïnformeerd. Bij wachtrijen van 1-1-2 bellers is het belangrijk dat zij 
geïnformeerd worden over de reden van de wachtrij en wanneer deze 
aan de lijn moet blijven en wanneer niet. Als antwoord op de vraag wat 
wel en niet werkt als je tijdens een stroomstoring wilt bellen, heeft 
Agentschap Telecom een overzichtelijk plaatje2 gemaakt.

2 Bellen tijdens een stroomstoring: wat werkt wel en wat werkt niet?

 ■ Sabine van Rossenberg
 ■ Onno Brouwer 

Inspectie Veiligheid en Justitie

https://www.inspectievenj.nl/actueel/nieuws/2017/07/27/inspecties-bereikbaarheid-1-1-2-bij-piekbelasting-moet-beter
https://www.inspectievenj.nl/actueel/nieuws/2017/07/27/inspecties-bereikbaarheid-1-1-2-bij-piekbelasting-moet-beter
https://www.agentschaptelecom.nl/sites/default/files/bellen_tijdens_stroomstoring.pdf
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4. Zorg voor zo min mogelijke doorschakelingen 
De landelijke 1-1-2 centrale in Driebergen neemt alle mobiele 1-1-2 
oproepen uit heel Nederland aan. Daarnaast blijkt ten tijde van het 
onderzoek dat de landelijke 1-1-2 centrale ook van de meeste 
veiligheidsregio’s de vaste 1-1-2 oproepen aanneemt. Vervolgens 
schakelt zij deze oproepen door naar de betreffende hulpdienst in 
een regionale meldkamer. Dit betekent dat de landelijke 1-1-2 
centrale het “single point of contact” voor de eerste aanname van 
bijna alle 1-1-2 oproepen is. In het verleden kwamen de vaste lijnen 
direct bij de regionale centrale binnen en kon bij piekbelasting 
worden doorgeschakeld naar de landelijke centrale.

Dit standaard doorschakelen maakt de bereikbaarheid van 1-1-2 
kwetsbaar. Op 17 januari kwamen niet alleen de mobiele 1-1-2 
bellers uit de regio Amsterdam3 maar ook 1-1-2 bellers (zowel vast  
als mobiel) uit andere delen van Nederland in de wachtrij bij de 
landelijke 1-1-2 centrale. 

3 Bellen via een vaste lijn is in de meeste gevallen niet mogelijk vanwege het 
ontbreken van een noodstroomvoorziening bij een modem bij de burger thuis.

iii – Hoe nu verder?
De stroomvoorziening is een van de vitale functies van de 
Nederlandse samenleving. Het Nationaal Veiligheidsprofiel 2016 
typeert een grote stroomstoring als een waarschijnlijke dreiging 
met een ernstige impact. In dit licht mag men verwachten dat de 
Nederlandse samenleving in het algemeen en de hulpverlenings-
diensten in het bijzonder, hierop zijn voorbereid. 
Tijdens een stroomstoring is een piek aan 1-1-2 oproepen niet te 
voorkomen. Een dergelijke piek overschrijdt dan veelal de maximale 
capaciteit waarop een meldkamer is berekend, waardoor het niet 
mogelijk is alle meldingen binnen de normtijd aan te nemen. 
Een oplopende wachttijd is dan onvermijdelijk. Desondanks moeten 
1-1-2 bellers er wel op kunnen vertrouwen dat er alles aan is gedaan 
om de wachttijd tot een minimum te beperken. Iedere seconde telt 
immers. De betrokken partijen moeten volgens de Inspectie nu 
maatregelen treffen om het systeem minder kwetsbaar te maken 
(zie kader met aanbevelingen).  
Zo moet de landelijke meldkamer 
zich beter voorbereiden op piek  - 
belasting, bijvoorbeeld door sneller 
extra mensen in te zetten. Met de 
regionale meldkamers moeten 
heldere procedures en afspraken 
worden gemaakt voor het geval  
er opnieuw een verstoring plaats- 
vindt. Zo moeten ze sneller kunnen 
opschalen.

4 Bijvoorbeeld specifiek of algemeen door de inzet van publiekscommunicatie. 
Deze aanbeveling staat ook in 1-1-2 onder de loep, maart 2013.

Aanbevelingen aan de minister van VenJ, de nationale politie, het 
bestuur van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de besturen 
van de veiligheidsregio’s
Bied burgers bij en voorafgaand aan een maatschappelijke 
calamiteit zoals een stroomstoring een handelings perspectief.4 

Aanbeveling aan de nationale politie en het bestuur van de veiligheids-
regio Amsterdam-Amstelland
Zorg voor heldere procedures en afspraken bij verstoring in de 
1-1-2 aanname en maak daarbij expliciet wat de taak van de 
landelijke 1-1-2 centrale is en wat de taak is van de regionale 
meldkamer.

Zorg dat de regionale meldkamer en de landelijke 1-1-2 centrale 
beschikken voor kwalitatief goede informatie over de 1-1-2 

aanname, zoals wachttijd, wachtrij en verbroken oproepen. 
Zorg dat deze informatie continue beschikbaar, betrouwbaar en 
actueel is. 

Aanbeveling aan de nationale politie
Zorg conform de uitgangspunten van het transitieakkoord dat 
bij de inrichting van Landelijke Meldkamer Organisatie er voor 
de aanname van 1-1-2 oproepen zo min mogelijk doorschakelin-
gen plaatsvinden en dat meldkamerlocaties beter bereikbaar zijn 
tijdens piekbelasting. 

Aanbeveling aan de netbeheerders, de besturen van de veiligheids regio’s 
en de telecomaanbieders
Informeer elkaar actief gedurende een stroomstoring en maak 
hiervoor afspraken.
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Inspectierapport laat noodzaak zien om 
te komen tot landelijke meldkamer

 ■ Maarten van Kesteren 
Ministerie Economische Zaken

 ■ Sabine Geerdes 
Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Om er voor te zorgen dat een 1-1-2 melder wordt geholpen, is het 
nodig dat verschillende onderdelen in een keten goed functioneren. 
Het betreft de telefoon van de burger die belt, het netwerk van de 
telecomoperator die de verbinding mogelijk maakt, de landelijke 
1-1-2 centrale van de politie die de melding aanneemt en de 
regionale meldkamer die de melding verwerkt, beoordeelt en de 
benodigde hulpdienst inzet. Deze onderdelen zijn ieder op zich 
afhankelijk van de elektriciteitsvoorziening. 

De politie is verantwoordelijk voor de inrichting van de landelijke 
1-1-2 centrale. De instandhouding van de lokale meldkamers is de 
verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio’s en binnen de lokale 
meldkamers zijn alle hulpdiensten verantwoordelijk voor hun eigen 
taakuitvoering. De minister van Veiligheid en Justitie heeft een 
beleidsverantwoordelijkheid voor de 1-1-2 keten. De telecomprovi-
ders zijn verantwoordelijk voor het telecomnetwerk en de minister 
van Economische Zaken kent hierin een 
beleidsverantwoordelijkheid. 

landelijKe organisatie van meldKamers
Het Inspectierapport bevestigt de koers die is ingezet om te komen 
tot een landelijke organisatie van meldkamers en de achterliggende 
doelstellingen zoals het verbeteren van de bereikbaarheid van 
meldkamers tijdens piekbelasting, het verbeteren van informatie-
uitwisseling en het vergroten van de uitwijkmogelijkheden van 
meldkamers. De gedachte hierbij is dat meldkamers werk van elkaar 
kunnen overnemen en op die manier virtueel als één geheel 
kunnen werken. Meldkamers zullen eerst samengevoegd worden en 
vervolgens één voor één aangesloten worden op de landelijke ICT 
voorzieningen. Inmiddels zijn vier van de tien meldkamers op het 
gewenste schaalniveau.

aanbevelingen inspeCtie
Verder doet de Inspectie een aantal aanbevelingen die direct 
aandacht vragen. Deze aanbevelingen zijn relevant voor alle 
hulpdiensten die werkzaam zijn op de meldkamers. De politie zal 
het voortouw nemen om samen met de ambulancevoorzieningen 
en veiligheidsregio’s tot aangescherpte of nieuwe afspraken en 
procedures te komen. Deze afspraken zullen zich o.a. richten op de 
onderlinge communicatie tijdens piekbelasting, het opvangen en 
routeren van telefoonverkeer en een update van het handelingsper-
spectief voor burgers als zij 1-1-2 niet direct kunnen bereiken tijdens 
een stroomstoring of ander incident. 

Daarnaast wordt in 2018 de technische infrastructuur van 1-1-2 
vernieuwd. Hierdoor wordt het mogelijk de wachttijden en 
wachtrijen te monitoren. Er zal dan een automatische melding uit 
het systeem komen wanneer wachtrijen ontstaan en/of wachttijden 
overschreden worden. Ook ontstaat de mogelijkheid om het 1-1-2 
belverkeer te routeren door bijvoorbeeld 1-1-2 oproepen uit een 
incidentgebied te routeren naar een meldkamer waar capaciteit 
beschikbaar is.

De komende jaren liggen er veel kansen en is er noodzaak tot 
innovatie in het meldkamerdomein die deze aanbevelingen ook in 
een bredere context plaatsen.

teleComaanbieders
De minister van Economische Zaken wordt geadviseerd om het 
ingezette traject om te komen tot een redelijke norm voor een 
onderbroken toegang tot 1-1-2 voort te zetten. Naar aanleiding van 
de rapportage over de stroomstoring in Diemen (2015) was het 
gesprek hierover al gestart. Telecomaanbieders hebben na Diemen 
maatregelen genomen om te zorgen dat de noodstroomvoorzienin-
gen beter werkte; telecomaanbieders hebben echter geen investe-
ringen gedaan om te zorgen dat de mobiele telecomvoorziening 
substantieel langer blijft werken bij een stroomstoring. Volgens de 
telecomaanbieders wegen de kosten niet op tegen de kleine kans 
dat in Nederland de stroom langdurig en grootschalig uitvalt. 
Het is de vraag of de bedrijfsafwegingen in dit geval overeenkomen 
met de maatschappelijke continuïteitsvraag van 1-1-2. Om te 
bepalen wat een redelijke norm is, hoelang 1-1-2 aankiesbaar moet 
blijven tijdens een stroomstoring, is EZ voornemens om op korte 
termijn een gedegen kosten en baten analyse uit te laten voeren.  
Uit dit onderzoek moet een duidelijk beeld naar voren komen wat 
proportioneel en redelijk is en of het verstandig is om aanvullende 
eisen te stellen aan telecompartijen. In dit onderzoek wordt ook 
meegenomen hoe het geregeld is bij andere partijen binnen de 1-1-2 
keten en wat het risico is op stroomuitval. 
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Bestuurlijke aspecten van nucleaire 
veiligheid in Nederland
Op 30 augustus vond het mini-symposium nucleaire veiligheid plaats in Meerkerk. Hiervoor waren directeuren veiligheids-
regio’s, directeuren Publieke Gezondheid, de ministeries van VWS, VenJ en IenM, IFV en medewerkers van diverse net-
werkpartners uitgenodigd. Het symposium was georganiseerd door Veiligheidsregio Zeeland. Tijdens dit symposium 
stonden bestuurlijke aspecten van nucleaire veiligheid in Nederland centraal.

 ■ Iris Vroegop (MSc) 
Programmabureau Veiligheidsregio Zeeland

belangrijK dossier Waarmee bijna Heel nederland 
van doen Heeft 
Gerben Dijksterhuis (burgemeester gemeente Borsele en bestuurlijk 
portefeuillehouder nucleaire veiligheid Zeeland) opende het 
symposium. Het nucleair dossier is een belangrijk dossier en bijna 

heel Nederland heeft hiermee 
van doen. Niet alleen omdat 
radioactief afval in veel zieken-
huizen in heel het land wordt 
geproduceerd, maar ook omdat 
de minister van VWS heeft 
besloten dat de jodiumtabletten 
over een veel groter gebied 
gedistribueerd gaan worden.

In de gemeente Borsele staat de enige kerncentrale van Nederland 
en bij de COVRA vindt de landelijke opslag van radioactief afval 
plaats, waardoor er met enige regelmaat nucleaire transporten 
plaatsvinden. Borsele is echter ook een gemeente met bloemdijken, 
mooie dorpspleinen en een grote diversiteit aan fruitteeltbedrijven. 
Borsele is hierdoor een gemeente met grote contrasten. 
Deze contrasten vindt men ook terug in de provincie Zeeland. 
Zeeland wordt vaak geassocieerd met zon, zee en strand, dat veel 
toeristen trekt. Zeeland is echter, na Rotterdam-Rijnmond, ook het 
tweede risicogebied van Nederland. Dat toeristen ondanks dit 
gegeven toch naar Zeeland blijven komen, is een blijk van vertrou-
wen. Vertrouwen in het feit dat Zeeland bijna een halve eeuw 
expertise heeft opgebouwd op het gebied van onder meer nucleaire 
veiligheid en de voorbereiding op stralingsincidenten; en hiermee 
haar zaken voor elkaar heeft.

In het najaar van 2017 zal het besluit van de minister van VWS om 
jodiumtabletten breder in Nederland te distribueren worden 
uitgevoerd. Ter voorbereiding hiervan is uiteraard ook gekeken naar 
de ervaring met predistributie in het Zeeuwse in de voorgaande jaren.

In Borsele merkt men dat de perceptie ten opzichte van kernenergie 
niet altijd een rationele is. Deze perceptie draagt er mede toe bij dat 
het van zeer groot belang is om als overheid uiterst zorgvuldig en 

eerlijk te zijn in de communicatie met burgers over de ontwikkelin-
gen in de nucleaire industrie. Dit vergt voortdurende aandacht en 
inspanning en is een belangrijk onderdeel van de strategie op de 
voorbereiding op mogelijke nucleaire incidenten. Bovendien moet 
men te allen tijde er goed op bedacht zijn hoe een boodschap over 
komt.

Het aantal materiedeskundigen op nucleair gebied is beperkt. In de 
gemeente Borsele en bij Veiligheidsregio Zeeland kijkt men er dan 
ook niet van op dat – indien er zich waar dan ook in de wereld een 
nucleair vraagstuk voordoet – de telefoon gaat rinkelen. 
Burgemeester Dijksterhuis vindt het niet meer dan logisch dat men 
de weg weet te vinden en er gebruik wordt gemaakt van de 
aanwezige know how op dit terrein in het Zeeuwse, net zo goed als 
er voor vraagstukken over bijvoorbeeld aardbevingen van de know 
how uit Groningen gebruik wordt gemaakt.

predistributie van jodiumtabletten
Het wel of niet overgaan tot predistributie van jodiumtabletten is 
een lastig vraagstuk, aldus Michiel Hoorweg, crisiscoördinator bij 
het ministerie van VWS. Door de tabletten te verstrekken, kan 
onrust ontstaan bij de bevolking omdat de verspreiding van deze 
tabletten juist de indruk kan wekken dat er een grotere kans op een 
stralingsincident is ontstaan.
Toch is er gekozen om over te gaan tot predistributie om hiermee 
dezelfde maatregelen te treffen als België en Duitsland en beter aan 
te sluiten bij internationale richtlijnen en adviezen. In de periode 
van 10 tot 24 oktober start het ministerie van VWS met de predistri-
butie van jodiumtabletten. 
De voorbereiding op en bestrijding van grensoverschrijdende 
stralingsincidenten kan zo effectiever verlopen. VMS start daarom in 
oktober 2017 met de predistributie van jodiumtabletten onder 
bepaalde doelgroepen van de bevolking.

De predistributie zal plaatsvinden door middel van een postzending 
aan de doelgroepen binnen de gemeenten die (gedeeltelijk) in de 
preparatiezone liggen. Tabletten kunnen tevens, tegen betaling, 
afgehaald worden bij drogisterijen en apotheken of online worden 
besteld. Inwoners van gemeenten die al eerder tabletten hebben 
ontvangen, zijn uitgesloten van deze predistributie-ronde. 
Zwangeren zullen via gynaecologen of verloskundigen een brochure 
ontvangen met informatie over deze tabletten.
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Voorafgaand aan en tijdens de 
predistributie zal er via diverse 
kanalen worden gecommuni-
ceerd met de bevolking, onder 
andere via een website en sociale 
media. Er zullen ongetwijfeld 
vragen ontstaan over de wel of 
niet ontvangen tabletten. 
Bijvoorbeeld waarom sommigen 
mensen wel en andere mensen 
geen tabletten hebben ontvan-
gen en wanneer ze ingenomen 
dienen te worden. Deze vragen 
zullen waarschijnlijk terecht 
komen bij gemeenten en 
veiligheidsregio’s. Aan veilig-
heidsregio’s en gemeenten 
wordt een communicatiepakket 
beschikbaar gesteld door VWS en 
er is tijdens de distributie een 
landelijk responsteam beschik-
baar voor vragen.

straling en besCHerming - Hoe zit Het ooK al Weer?
Het besluitvormingsproces bij stralingsincidenten is veel ingewik-
kelder dan het besluitvormingsproces bij andere crisissituaties, 
mede gezien de complexe overlegstructuren. Op bestuurlijk vlak is 
er sprake van weinig praktijkervaring met stralingsincidenten, 
gelden er specifieke regelingen en is er een grote internationale 
afhankelijkheid. Op radiologisch gebied is er weinig deskundigheid 
buiten het formele stralingsdomein en is er sprake van een erg 
analytische aanpak.

Omdat het voor het begrijpen van de materie noodzakelijk is om 
een zekere basiskennis te hebben van het stralingsdomein, 
herhaalde Ronald Smetsers van het RIVM op een heldere manier de 
basisbegrippen en lichtte deze toe.

Veel mensen schatten de gevaren van straling onrealistisch hoog in. 
Dat geldt niet alleen voor burgers, maar ook voor hulpverleners die 
zelden of nooit met straling geconfronteerd worden, maar bij 
calamiteiten wel in het rampgebied moeten werken. De overheid 
zal bij een stralingsincident dus niet alleen de reële gevaren moeten 
managen, maar ook – en misschien wel vooral – de deels op 
irrationele gronden aanwezige angst.

Met behulp van de eenheid Sievert (effectieve stralingsdosis) zijn 
risico’s in getallen uit te drukken. Het verband tussen straling en het 
risico op kanker is bij lage doses onzeker.

Aan sommige maatregelen liggen zogenaamde interventieniveaus 
of bepaalde normen ten grondslag die kunnen leiden tot discussie. 
Bij de besluitvorming moet met veel aspecten rekening worden 
gehouden, zoals de uitvoerbaarheid van een maatregel vanuit 
technisch en financieel oogpunt en de maatschappelijke weerstand 

die de maatregel oproept. Deskundigheid binnen de organisatie van 
de veiligheidsregio is van groot belang om expertadviezen zowel in 
de koude fase als tijdens crisissituaties op een juiste wijze te kunnen 
interpreteren en naar de praktijk te kunnen vertalen.

nationale nuCleaire oefening in 2018
In februari/maart 2018 staat een Nationale Nucleaire Oefening 
(NNO) gepland die bestaat uit een regionaal deel en een landelijk 
deel. De regionale oefening is gericht op de regionale calamiteiten- 
en crisisstructuur en de aansluiting hiervan met het Rijk zo lichtte 
Wim Molhoek van het DCC-IenM toe. De landelijke oefening is op 
haar beurt gericht op de nationale crisisstructuren en besluitvor-
mingsprocessen. Ten behoeve van deze oefeningen wordt één 
scenario gehanteerd. De daadwerkelijke inzet van operationele 
eenheden valt buiten de scope van deze NNO. Ter voorbereiding 
worden diverse opleidings- en trainingsmodules aangeboden om de 
basiskennis en -vaardigheden rondom stralingsincidenten te 
vergroten.
Overige bijdragen die aan bod kwamen waren recente ontwikkelin-
gen in de nationale crisisstructuur (Wim Molhoek), de betekenis 
van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 
(ANVS) voor de veiligheidsregio’s (Theo Komberg) en de uitdagingen 
van de veiligheidsregio’s (Marcel Matthijsse).

Maar ook de burger werd niet vergeten. De aanwezigen mochten 
aan de hand van een stelling uitspreken of er sprake zou zijn van 
paniek of niet. De meeste van de aanwezigen twijfelden of er sprake 
zou zijn van paniek. De conclusie was dat als alle betrokken partijen 
vanaf nu de communicatie over straling en nucleaire incidenten 
eenduidig en goed afgestemd oppakken de kans op paniek in ieder 
geval klein is.

Nucleaire installaties in Nederland en directe omgeving

Kerncentrale Emsland (A-object)

Kerncentrale Doel (A-object) 

Kerncentrale Tihange (A-object) 

Onderzoeksreactor Mol (A-object)

Kerncentrale Borssele (A-object)

Kerncentrale Dodewaard
(gesloten) (B-object)

Uraniumverrijkingsfabriek 
Almelo (B-object)

Centrale Organisatie Voor 
Radioactief Afval (COVRA)
Nieuwdorp (B-object)

Onderzoeksreactor Delft
(A-object)

Onderzoeksreactor
Petten (A-object)
Overige nucleaire installaties (B-object) 

© ANVS
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Nucleaire dilemma’s1

Hoewel in Nederland de nucleaire risico’s zeer gering zijn en de 
veiligheid op dit terrein waarschijnlijk nog nooit zo gegarandeerd is 
geweest, lijkt het wel of inwoners van Limburg, Zeeland en 
Noord-Brabant zich nooit eerder zoveel bezig hebben gehouden 
met dit thema. Wat maakt dat juist het terrein van nucleaire 
veiligheid bezaaid is met lastige dilemma’s en hoe kunnen wij daar 
nu goed mee omgaan?1

Na jaren van geringe aandacht voor dit thema - het project 
Kernongevallenbestrijding was decennia geleden kort na de ramp in 
Tsjernobyl (1986) gestart - is er de laatste paar jaar in Nederland op 
dit terrein sprake van een heuse revival. Ongetwijfeld zal de ramp in 
Fukushima hierbij een rol hebben gespeeld, maar zeker zullen ook 
de signalen over centrales net over de grens (Tihange en Doel) 
hierbij van invloed zijn geweest.

Het meest in het oog springende dilemma is dat de gevolgen van 
nucleaire incidenten en rampen vaak beperkt zijn, maar dat de 
angst voor een “fall out” nog nooit zo groot is geweest. Scheidend 
wetenschapsjournalist Simon Rozendaal merkte terecht fijntjes op 
dat de tsunami in Japan tenminste 16.000 doden tot gevolg had en 
er tot op de dag van vandaag nog geen enkele dode is gevallen als 
gevolg van de kernramp als gevolg van deze tsunami2. Hoe anders is 
het beeld! De haarschaartjes in centrales worden als kloven ervaren. 
Op weinig terreinen is deze kloof tussen de objectieve veiligheid en 
de subjectieve veiligheid zo groot. Daar zit natuurlijk dan ook één 
van de grootste bottle-necks.

Terwijl de kans op een kernongeval – zo lezen wij overal – zeer 
gering is en de installatieveiligheid en de professionaliteit ter 
plaatse groot is, wordt binnenkort de jodiumprofylaxe door VWS 
uitgerold. Tenminste zal dat bij sommigen vragen oproepen als: als 
die kans dan zo ongeveer nul is waarom dan die pillen? Als ze nu 
opeens met die pillen komen - waarover al decennia wordt 
gesproken – zal er toch wel een aanleiding voor zijn (“blijkbaar zijn 
risico’s thans groter dan ze zeggen”). Worden ouders van jongere 
kinderen nu banger of minder bang als er straks zo’n doosje pillen 
in het medicijnkastje ligt?

1 Deze bijdrage is gebaseerd op mijn bijdrage op het mini-symposium over 
nucleaire veiligheid. 

2 Interview Volkskrant 2 september 2017, Opinie p. 6-8.

Meer specifiek zal de jodiumprofylaxe zelf ook de nodige vragen 
oproepen. Waarom mijn kinderen wel maar hoef ik zelf in het 
onverhoopte geval niet zo’n pilletje te nemen? Is hier niet sprake 
van baat het niet dan schaadt het ook niet? Als het voor mij 
blijkbaar wel kan schaden; zou dat voor mijn kinderen dan niet het 
geval zijn? Hoever moet ik nu wegwezen als het echt mis is met zo’n 
centrale? Blijf ik voor de nucleaire wolk of haalt deze mij in als ik in 
mijn auto vlucht?

Wij weten dat er altijd veel meer vragen zijn te bedenken dan 
waarop we vooraf bedacht zijn. Wat leert deze eerste aanzet aan de 
hand van enkele dilemma’s ons? Het leert vooral dat juist het thema 
van nucleaire veiligheid vooral gaat over uitleggen, uitleggen, 
uitleggen; communiceren, communiceren, communiceren. Zo 
weten wij uit de risicocommunicatie-literatuur dat mensen zich 
vaak weinig druk maken over potentiële risico’s tot het moment dat 
deze (opeens) dichterbij komen. Kort na Tsjernobyl en Fukushima 
was de bevolking bevattelijker voor dit thema. Vrijwel niemand 
raadpleegt zonder aanleiding een risicokaart of kijkt naar zijn 
overstromingsrisicogebied.
Juist de jodiumprofylaxe zal dus bij uitstek het momentum 
genereren om wel te communiceren over nucleaire veiligheid. Dat 
zal betekenen dat er veel uitgelegd zal moeten worden en ook met 
de bewoners dilemma’s moeten worden gedeeld. “Ja de kans is 
nihil, maar toch achten wij het verstandig preparatief al deze pillen 
te verspreiden”.

Ten slotte maakt het ook de verbrede rol van de veiligheidsregio’s 
inzichtelijk. Samen met anderen hebben zij veel meer een rol 
gekregen bij het pre-impactmanagement. Normaliter komt de 
veiligheidsregio in beeld als zich een probleem voordoet en bereidt 
de regio zich hierop voor. Nu gaat het om het managen van de 
potentiële onrust; juist ook in situaties dat er op de keper 
beschouwd (objectief ) weinig aan de hand is maar subjectief soms 
des te meer.

 ■ Menno van Duin 
Lector Crisisbeheersing Instituut Fysieke Veiligheid
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aanpaK veiligheid bRzo-bedRijven Kent nog teKoRtKoming

Drie jaar na “Odfjell”: wat is er geleerd?

 ■ Reinier de Wit 
Onderzoeksraad voor Veiligheid

Odfjell Terminals Rotterdam, een bedrijf in de Botlek dat op grote 
schaal gevaarlijke stoffen opslaat, legde in 2012 onder druk van de 
autoriteiten zijn gehele complex stil. Odfjell had al langere tijd te 
kampen met ernstige veiligheidsproblemen1. Werknemers en de 
omgeving hebben daardoor langdurig een verhoogd risico gelopen. 
De ernst van de situatie was voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid 
aanleiding om de veiligheid bij Odfjell te onderzoeken. Het 
onderzoek ging niet alleen over Odfjell zelf, maar ook over hoe 
overheidsdiensten en andere partijen met de veiligheidssituatie bij 
het bedrijf omsprongen. Het onderzoek leidde tot enkele stevige 
conclusies en acht aanbevelingen. In 2016 besloot de Raad te 
onderzoeken wat de betreffende partijen met het onderzoek en de 
aanbevelingen hebben gedaan en in hoeverre de veiligheidsproble-
men zijn aangepakt.

De casus Odfjell heeft grote indruk gemaakt in de Brzo-sector2. 
Zowel bedrijven als toezichthouders zijn doordrongen van de ernst 
van wat er bij Odfjell is gebeurd. Alle betrokken partijen zijn aan de 
slag gegaan om de (beheersing van) veiligheid te verbeteren. Gezien 
de grote risico’s en de ernst van de veiligheidstekorten, mocht dit 
ook van hen verwacht worden. De inspanningen hebben geleid tot 
nuttige verbeteringen, maar de Onderzoeksraad ziet ook nog enkele 
tekortkomingen.

odfjell-Casus als les voor brzo-bedrijven
Het verbeterproces bij Odfjell ging gepaard met stevige organisato-
rische ingrepen, forse inspanningen van zowel management als 
medewerkers en omvangrijke financiële steun vanuit het Noorse 
moederconcern. De resultaten dragen bij aan de preventie van 
langdurig onveilige situaties, maar volgens de Onderzoeksraad is er 
meer nodig om duurzame veiligheid te waarborgen. Odfjell staat 
– ook naar eigen zeggen – nog veel te doen om de bereikte 
resultaten te bestendigen, het verbeterproces door te zetten en 
gelijktijdig de financiële prestaties te verbeteren. Intussen mag de 
aandacht voor veiligheid niet verslappen.

1 Zie: Onderzoeksraad voor Veiligheid, Veiligheid Odfjell Terminals Rotterdam, 
periode 2000-2012, 18 juni 2013, p. 38 e.v.

2 Brzo staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Dit besluit geldt voor de 
ongeveer 400 bedrijven in Nederland die zich bezighouden met de groot-
schalige productie, verwerking en/of opslag van gevaarlijke stoffen. 
Omdat deze stoffen licht ontvlambaar, explosief, kankerverwekkend en/of 
giftig kunnen zijn, moeten Brzo-bedrijven alle maatregelen treffen die nodig 
zijn om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor de 
menselijke gezondheid en het milieu te beperken.

Het moeizame en zeer veeleisende proces dat Odfjell na de stillegging 
heeft doorgemaakt, laat zien hoe ingrijpend de gevolgen voor een 
bedrijf zijn als het de veiligheid langdurig verwaarloost. De Odfjell-
casus is daarmee een waarschuwing aan alle Brzo-bedrijven in 
Nederland.

effeCten bij private partijen rondom brzo-bedrijven
Voor opdrachtgevers van Odfjell was de Odfjell-casus een wake-up 
call. Ze zijn zich er nu meer van bewust dat de schade als gevolg van 
verwaarlozing van de veiligheid bij een Brzo-bedrijf waar ze zaken 
mee doen, niet beperkt blijft tot alleen dat ene bedrijf. Een ernstig 
incident bij een opdrachtnemer raakt ook hun eigen onderneming 
en kan de reputatie van een hele sector (of keten) schaden. 
Brancheorganisaties nemen initiatieven om veiligheidsprestaties 
van Brzo-bedrijven te meten en onderling te vergelijken, zodat ze 
van elkaar kunnen leren. De initiatieven dragen bij aan betere 
beheersing van veiligheid in de Brzo-sector, maar ze hebben pas 
optimaal effect als elk bedrijf actief meedoet. Dat is niet het geval. 
Zo sluiten lang niet alle bedrijven aan bij verbeterinitiatieven of ze 
delen uit concurrentieoverwegingen geen informatie die bijdraagt 
aan het verbeteren van veiligheid. 

Het Havenbedrijf Rotterdam is naar aanleiding van “Odfjell” nu 
actiever bezig om Brzo-bedrijven in de haven aan te zetten tot veilig 
werken. Maar door het informele en vrijblijvende karakter van de 
nieuwe werkwijze is er nog geen bestendige waarborg om langdurig 
onveilige situaties bij Brzo-bedrijven te voorkomen. 
Op het gebied van certificering is naar aanleiding van “Odfjell” het 
certificatie- en accreditatieproces van managementsystemen bij 
Brzo-bedrijven aangescherpt. De verbeteringen dragen bij aan het 
beter beheersen van veiligheidsrisico’s bij Brzo-bedrijven, maar 
uiteindelijk blijkt certificering van beperkte waarde als instrument 
om langdurig onveilige situaties te voorkomen.

terugHoudendHeid
De Onderzoeksraad constateert dat private partijen de neiging hebben 
om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid af te bakenen en 
zichzelf beperkingen op te leggen. Bijvoorbeeld door hun verantwoor-
delijkheid strikt juridisch in te kaderen, door alleen te denken vanuit 
bedrijfscontinuïteit of door te wijzen naar toezichttaken van de 
overheid. Bij opdrachtgevende bedrijven kan dit er toe leiden dat zij 
zich er maar beperkt van vergewissen dat hun opdrachtnemers de 
veiligheid goed beheersen. Enige overlap met de rol van het overheids-
toezicht ziet de Raad juist als een meerwaarde om een robuust vangnet 
te creëren ter borging van een veilige bedrijfsvoering. De Onderzoeksraad 
vindt dat een terughoudende opstelling van bedrijven, zich niet goed 
verhoudt met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid; daarvoor 
zijn de veiligheids risico’s bij Brzo-bedrijven te groot. 
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effeCten overHeidstoeziCHt
Wanneer een Brzo-bedrijf onveilig werkt, moet de overheid dat via 
toezicht snel achterhalen en effectief reageren om zo de werkne-
mers en de omgeving van het bedrijf alsnog te beschermen tegen 
veiligheidsrisico’s.
Het overheidstoezicht op veiligheid bij Brzo-bedrijven heeft naar 
aanleiding van de Odfjell-casus een sterke impuls gekregen. Zowel 
op bestuurlijk niveau, als in de uitvoering, zijn de inspectiediensten 
ervan doordrongen dat een situatie zoals bij Odfjell niet meer voor 
mag komen. 
Niet alleen in het Rijnmondgebied – bij de DCMR en de veiligheids-
regio – maar ook landelijk, zijn overheidspartijen aan de slag 
gegaan met het verbeteren van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving bij Brzo-bedrijven. Via het samenwerkingsprogramma 
Brzo+ werken ze structureel aan een professionele en uniforme 
aanpak van het Brzo-toezicht.

Ondanks de vele verbeteringen kent het Brzo-toezicht nog kwetsbaar-
heden. De overheidspartijen werken in een erg ingewikkeld instituti-
oneel systeem (zie figuur). Dit is wel enigszins verklaarbaar, want er 
zijn veel verschillende specialisaties nodig. Maar het stelt ook hoge 
eisen aan samenwerking tussen overheidspartijen. Het programma 
Brzo+ draagt hier beslist aan bij, maar mist een formele grondslag. 
Het is geen orgaan dat met gezag kan sturen en de toezichthouders 
kan aanspreken op het nakomen van afspraken. Het staat deelne-
mende partijen nog steeds vrij om een afwijkende koers te varen, ook 
als die afbreuk doet aan het gedeelde belang van waaruit zij geacht 
worden te werken: Brzo-bedrijven aanzetten tot structurele beheer-
sing van veiligheid. Een duidelijk voorbeeld is dat de Inspectie SZW 
niet altijd meedoet aan de gezamenlijke Brzo-inspecties. Dit 
potentiële lek in het toezicht komt door capaciteitsproblemen bij de 
inspectie SZW. Om dergelijke problemen te voorkomen, zou Brzo+ 
een formele grondslag moeten krijgen, wettelijk of anderszins.

Verder is er nog veel ruimte voor een gefragmenteerde handhaving bij 
Brzo-bedrijven. De Landelijke Handhavingstrategie Brzo zorgt voor 
afstemming tussen de verschillende toezichthouders, maar de 
uiteindelijke uitvoering van handhaving vindt per beleidsdomein 
plaats. De gefragmenteerde handhaving in combinatie met de slechte 
onderlinge terugkoppeling over de uitgevoerde handhaving, vergroot 
de kans dat een situatie als destijds bij Odfjell niet vermeden kan 
worden. Een zorgpunt is ook dat de afstemming tussen het Openbaar 
Ministerie en de DCMR over de inzet van het strafrecht en bestuurs-
recht bij de handhaving nog niet goed verloopt. Pas recentelijk zijn 
initiatieven genomen om die afstemming te verbeteren. 

De Onderzoeksraad constateert verder dat als zich een impasse 
voordoet in het Brzo-toezicht, er geen persoon of autoriteit is die 
boven de partijen staat en een knoop kan doorhakken. Ook is niet 
geborgd dat de overheid op institutioneel niveau ingrijpt bij een 
ernstig of langdurig nalevingstekort wanneer de toezichthouders er 
gezamenlijk niet uitkomen. Het interbestuurlijk toezicht is niet 
toereikend om een casus als Odfjell tijdig te detecteren en eventueel 
tekortschietend toezicht aan te pakken. 

Op de vraag of er betrokken partijen hebben geleerd van de casus 
Odfjell, is het antwoord: ja, maar er is ook nog werk aan de winkel. 
Uit het onderzoek komen nog enkele tekortkomingen die moeten 
worden weggenomen om de Brzo-sector veiliger te maken. 

Voor meer informatie: 
https://onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/2203/
veiligheid-brzo-bedrijven-lessen-na-odfjell

Zie ook:
www.lessennaodfjell.nl
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samenweRKen, faciliteRen en RegisseRen

Betrokkenheid veiligheidsregio’s 
essentieel in Brzo-toezicht

 ■ Rob Jastrzebski 
Freelance journalist

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) constateert in haar 
recente onderzoek “Veiligheid Brzo-bedrijven: de lessen na Odfjell” 
onder andere dat de samenwerking tussen de overheidsinspecties in 
het Brzo-toezicht te vrijblijvend is en dat centrale regie ontbreekt. 
Maar de Raad ziet op dit vlak ook positieve ontwikkelingen, zoals 
het samenwerkingsprogramma Brzo+ van de veiligheidsregio’s en 
de inspectiediensten. Die samenwerking vergroot de professionali-
teit van het toezicht op Brzo-bedrijven, stellen de onderzoekers 
vast. Erwin de Bruin is programmamanager van het Landelijk 
Expertisecentrum (LEC) BrandweerBRZO, een samenwerkings-
verband van de afdeling industriële Veiligheid van de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en het Instituut 
Fysieke Veiligheid (IFV). Hij vindt de conclusie van de Raad 
bemoedigend: “We zitten als veiligheidsregio’s met onze inspannin-
gen ter verbetering van de industriële veiligheid op de goede weg. 
Het is goed te constateren dat het OvV-rapport dat vaststelt.”

De raad stelt vast dat het Nederlandse toezichtstelsel voor de 
hoogrisico-industrie ingewikkeld is georganiseerd. Beleid, toezicht 
en handhaving zijn verdeeld over verschillende wetten, departe-
menten en uitvoeringsorganisaties; informatie wordt onderling 
niet efficiënt gedeeld en er is geen centrale regie over de activiteiten 
van alle betrokken instanties. “Dat was enkele jaren geleden ook de 
reden om het Brzo+ op te richten en de ambities van de samen-
werking tussen de inspectiediensten kracht bij te zetten.  
De ambities zijn helder gesteld: van afstemming naar aansturing.”, 
licht De Bruin toe. “Brzo+ is mede voortgekomen uit aanbevelingen 
van het eerste grote onderzoek naar de misstanden bij Odfjell in 
2013 en de brand bij ChemiePack in 2011. In het Brzo+ platform 
werken industriële veiligheidsspecialisten van de veiligheidsregio’s 
samen met vertegenwoordigers van omgevingsdiensten en de 
inspectie SZW. Een uniek gremium dat dwarsverbanden legt in 
kennis en deskundigheid van de partners.”

samen sterKer
Een belangrijk doel van het Brzo+ is de kennis en deskundigheid  
van inspecteurs te bevorderen en effectiever en doelgerichter te 
inspecteren. Onder andere door gezamenlijk als één overheid op te 
treden en zo de versnippering in het toezicht te verminderen. De 
Bruin vervolgt: “Kern van het succes van het Brzo+ is het ontsluiten 
en verbinden van unieke, specifieke kennis en expertise om te 
komen tot een compleet en afgewogen beeld van het aanwezige 

veiligheidsniveau bij deze hoog risicovolle inrichtingen. “We hebben 
al mooie resultaten geboekt met gezamenlijk vastgestelde hand-
havingstrategieën, uitgevoerde inspecties en samenvattings- 
 rapportages.”

unieKe positie veiligHeidsregio’s
Ook de veiligheidsregio’s investeren steeds meer in kennis en 
professionaliteit op het Brzo-werkveld. Met behulp van het LEC 
BrandweerBrzo zijn zes interregionale Brzo-samenwerkings-
verbanden gevormd. Zij leveren samen ongeveer een vijftig 
Brzo-inspecteurs die vanuit de brandweerdeskundigheid inspecte-
ren op aspecten als rampbestrijdingsplannen, bedrijfsbrandweer en 
blussystemen.

De Bruin: “De rol van de brandweerspecialisten van de veiligheids-
regio’s in het Brzo-domein is uniek. Het is immers de enige dienst 
die met operationele kennis van effecten van calamiteiten kijkt naar 
de veiligheid van risicovolle bedrijven. Risicoberekeningen en 
scenarioanalyses zijn niet alleen gebouwd op theorie maar ook op 
praktische brandweervakkennis en internationale casuïstiek. 

Tegelijk zijn de veiligheidsregio’s ook de wettelijke adviseurs van het 
college van B&W die verantwoordelijk zijn in het kader van de 
openbare veiligheid voor zowel de voorbereiding als uitvoering van 
de bestrijding bij rampen en zware ongevallen. Met deze lokale 
verantwoordelijkheden is het essentieel dat de veiligheidsregio’s 
een belangrijke rol blijven spelen in zowel het vergunnen als 
toezichthouden op de hoog risicovolle Brzo-inrichtingen. 
Kortom het Brzo+ is door de aanwezigheid van de veiligheidsregio’s 
daarmee de beste manier hoe de verantwoordelijkheid voor 
Openbare Veiligheid in het Brzo+ stelsel geborgd kan worden.

Reflecterend op het onderzoek van de OvV stelt De Bruin vast dat de 
veiligheidsregio’s hun verantwoordelijkheid via het Brzo+ hebben 
genomen en samen met hun inspectiepartners ferme stappen aan 
het maken zijn om te komen tot een robuust en compleet toezichts-
programma op de Brzo-inrichtingen. We zien die samenwerking 
steeds beter van de grond komen, mede dankzij de impulsfinancie-
ring omgevingsveiligheid. Financiering van dit specialistische en 
kennis intensieve vakgebied blijft trouwens wel een voortdurend 
punt van aandacht. Een programma als het Seveso fonds dat België 
kent en waarin hoogrisicobedrijven jaarlijks geld storten voor het 
financieren van veiligheidsprogramma’s van de overheid, is ook 
voor Nederland een aantrekkelijke gedachte.”
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Reactie kabinet op lessen na Odfjell

In de reactie op het OvV-rapport van Staatssecretaris Dijksma, mede 
namens de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van 
Veiligheid en Justitie, staat dat er mede naar aanleiding van het 
eerste OvV-rapport over Odfjell verschillende maatregelen zijn 
genomen om de samenwerking en afstemming in het toezicht op 
Brzo-bedrijven te verbeteren. De overheden hebben grote stappen 
gezet om de samenwerking tussen de drie kerntoezichthouders en 
de kring daaromheen in BRZO+ te verbeteren. Uniformiteit wordt 
bevorderd door onder andere het gebruik van een landelijke 
handhavingsstrategie Brzo, gezamenlijke Brzo-inspecties (aange-
kondigd en onaangekondigd) en het onder bevoegd gezag van de 
provincies brengen van alle Brzo-bedrijven per 1 januari 2016. Deze 
afspraken zijn bestuurlijk geborgd en niet vrijblijvend. Eén 
autoriteit, zoals voorgesteld door de OvV, verhoudt zich niet goed 
tot het huidige juridische stelsel. Staatssecretaris Dijksma gaat met 
betrokken partijen in overleg om te bekijken hoe de structurele 
borging vorm kan krijgen en om zorg te dragen dat ook in de 
toekomst impasses blijvend worden voorkomen.

Een ander aandachtspunt betreft de uitwisseling van informatie 
tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheid. 
Knelpunten zijn daarbij bij voorbeeld de gevoeligheid van de 
gegevens voor mogelijke handhavingsacties tegen het bedrijf,  
de concurrentiepositie, en betrouwbaarheid van de gegevens. 
Staatssecretaris Dijksma wijst in dit verband op het Programma 
Duurzame Veiligheid 2030, waarin gezamenlijk met industrie en 
wetenschap wordt bekeken hoe transparantie over veiligheid verder 
verbeterd kan worden. Daarbij is er ook aandacht voor de knelpun-
ten die bij verschillende partijen nu wordt gevoeld om meer 
informatie te delen. De constateringen en achterliggende oorzaken 
ten aanzien van de door de Onderzoeksraad aangegeven knelpunten 
moeten zorgvuldig worden besproken door alle relevante partijen.
De brief met de kabinetsreactie is besproken tijdens het Algemeen 
Overleg Externe Veiligheid van 11 oktober.

(Bron: Brief Staatssecretaris Dijksma “Veiligheid majeure risicobedrijven”,  
6 juli 2017, TK 2016-2017, 26 956, nr. 210)

netWerKdag spoor en Crisismanagement

Voordat een crisis op het spoor zich voordoet, is het van belang 
om de betrokken crisispartners beter te leren kennen: wie is 
iedereen, wat is ieders rol en waar komen ze elkaar tegen? Om 
die reden wordt de Netwerkdag Spoor & Crisismanagement 
georganiseerd door het Departementaal Coördinatiecentrum 
Crisisbeheersing van het ministerie van IenM (DCC-IenM) in 
samenwerking met de Nationale Spoorwegen (NS) en ProRail.
De netwerkdag vindt plaats op 9 november 2017 van 09.00 uur 
tot 16.45 uur in het Trefpunt NS, Laan van Puntenburg 100  
te Utrecht.
De dag staat in het teken van samenwerking bij crisisbeheer-
sing in de spoorketen en biedt gelegenheid om elkaar (beter)  
te leren kennen. Een belangrijk onderdeel van een goede 
crisisorganisatie is namelijk dat je elkaar kent en bekend bent 
met elkaars rol en taak tijdens crises.
Dagvoorzitter Bartho Boer (directeur Communicatie bij de NS) 
verwelkomt alle reizigers op de Netwerkdag. De reis wordt 
gezamenlijk gestart door Rob Hagman (hoofd DCC-IenM),  
Pier Eringa (president-directeur ProRail) en Roger van Boxtel 
(president-directeur NS), tevens de gastheren van de 
Netwerkdag.
Samen met Wouter Jong van het Nederlands Genootschap van 
Burgemeesters, kijken we terug op incidenten rond het spoor: 
hoe staat het met het leervermogen van organisaties na 
incidenten? Robert de Bruin van ProRail geeft een toelichting 
over de mogelijkheden van Spoorweb, het netcentrisch  
informatiesysteem binnen de spoorsector en in gebruik bij crises.

Strategie, tactiek, operatie en crisisvoorbereiding: vier werelden die 
een belangrijke rol spelen in de crisisbeheersing rondom het 
spoor. Op de Netwerkdag Spoor & Crisismanagement kunnen 
deelnemers een wandeling maken door deze werelden. Het 
meedenken, meedoen, kennis vergaren en elkaar leren kennen 
staan centraal in de interactieve workshops die in de werelden 
worden gegeven. Ga de dialoog aan met andere deelnemers 
over de werelden. De workshops zullen begeleid worden door 
deskundigen, waaronder Carlo Post, Wouter Jong, Reinier 
Boeree en Peter Schenk. 
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus geef uw 
interesse snel door via de email: taneesha.gendaram@rws.nl. 
U ontvangt dan een uitnodiging om u definitief aan te melden. 

Trefpunt NS
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SpoorWeb: netcentrische 
incidentafhandeling op het spoor 
In juni 2017 hebben ProRail en ruim 40 spoorbedrijven het 
informatie-, communicatie en samenwerkingsplatform 
SpoorWeb in gebruik genomen. Met dit systeem is de 
spoorsector in staat om sneller en effectiever verstoringen 
en calamiteiten op het Nederlandse spoor af te handelen.

 ■ Robert de Bruin 
Programmamanager SpoorWeb, ProRail

Nederland heeft het drukst bereden spoornet van Europa. 
Gemiddeld maken reizigers elke dag 1,1 miljoen treinreizen – in 
totaal 152 miljoen kilometers. Alle goederen leggen met elkaar  
6 miljoen kilometer af. De Nederlandse spoorsector zet zich daarbij 
24 uur per dag in om reizigers en goederen veilig en op tijd op hun 
bestemming te laten komen. Toch kunnen er onverwacht verstorin-
gen ontstaan, zoals storingen in de infrastructuur, defecten aan het 
rijdend materieel, aanrijdingen en incidenten op stations. Jaarlijks 
registreert ProRail dan ook duizenden verstoringen, waarvan een 
groot deel niet of amper verstorend voor de treindienst zijn, maar 
een kleiner aantal wel degelijk regionale of zelfs landelijke impact 
op de mobiliteit van Nederland heeft.

Als infrastructuurbeheerder speelt ProRail een centrale rol in de 
regie en de afhandeling van deze verstoringen. Daarbij werkt zij 
intensief samen met haar ketenpartners, met name de ruim 40 
spoorvervoerders die in Nederland actief zijn, de spoorse aannemers 
en de overheidshulpdiensten.

verouderd
Voor de intake, alarmering/uitgifte, ondersteuning van de afhande-
ling en evaluatie van verstoringen en calamiteiten gebruikte de 
spoorsector tot voor kort een combinatie van diverse losse en deels 
verouderde informatie- en communicatiemiddelen. Daarmee 
werden parallel de processen van het incidentmanagement en de 
logistieke bijsturing van het treinverkeer daaromheen ondersteund.

Elk van deze onderdelen en de beperkte integratie daartussen 
kenden diverse beperkingen, waaronder de afwezigheid van enige 
procesondersteuning. Met name het centrale stille communicatie-
systeem “ISVL” kende diverse nadelen. Verschillende afdelingen van 
ProRail en vervoerders konden daarin meelezen wat de aanleiding 
van een verstoring was en vervolgens zelf met vrije tekst updates 
over de voortgang en besluiten vastleggen. Vrije invoer betekende 
dat dezelfde informatie op zeer veel verschillende manieren 
vastgelegd kon worden, wat de interpretatie en analyses achteraf 
bemoeilijkte. Doordat er geen procesondersteuning was, kon het 
per individu verschillen of, hoe en wanneer informatie vastgelegd 

werd. Tot slot was er geen sturing op wie welke informatie vastlegde 
en of de melder daartoe bevoegd was. Dankzij intensieve telefoni-
sche communicatie konden deze nadelen in de praktijk meestal 
ondervangen worden, maar niet altijd.

de ontWiKKeling van spoorWeb
Al sinds 2007 werd er binnen ProRail gesproken over het moderni-
seren van het incidentmanagementproces en de ontwikkeling van 
een “ProRail Incidentmanagement systeem”, wat uiteindelijk 
SpoorWeb is geworden. In 2012 is het programma SpoorWeb gestart 
met als ambitie om in een aantal opeenvolgende projecten een 
sectorbreed en netcentrisch incidentmanagementsysteem te 
realiseren ter vervanging en verbetering van de oude systemen.

intaKe
Het eerste resultaat is in 2014 in gebruik genomen, waarbij de 
Meldkamer Spoor gebruik is gaan maken van een digitaal en 
intelligent intakeformulier voor de registratie van elke binnen-
komende incidentmelding. Dit formulier haalt automatisch uit 
tientallen bronnen informatie over locaties en treinen op en 
bepaalt vervolgvragen op basis van eerdere antwoorden.

Op basis van het intakeformulier berekent SpoorWeb voor de 
Meldkamer Spoor de relevante vervolgtaken en procedures. Ook 
werd automatisch een nieuwe melding in ISVL geregistreerd, waarin 
vervolgens grotendeels met behulp van vrije tekst verder werd 
gewerkt met de ketenpartners. 

De Nederlandse spoorsector zet zich 
24 uur per dag in om reizigers en 
goederen veilig en op tijd op hun 
bestemming te laten komen.
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alarmering
In 2015 is SpoorWeb voorzien van uitgebreide alarmeerfunctionali-
teiten. SpoorWeb bepaalt op basis van de intake de partijen binnen 
ProRail, bij vervoerders en externe (overheids)partijen die op de 
hoogte moeten worden gebracht van het incident. Per partij is 
vooraf bepaald via welke communicatiekanalen zij geïnformeerd 
moeten worden en welke informatie zij dienen te ontvangen. 
SpoorWeb alarmeert op dit moment 200 tot 500 ontvangers per 
incident per telefoon (middels een tekst-naar-spraak computer), 
SMS, e-mail, semafoon en via de navigatiesystemen van de 
dienstvoertuigen van ProRail. Waar voorheen de alarmeertijd tot  
15 minuten per incident kon oplopen, is als gevolg van deze nieuwe 
functionaliteit deze tijd gereduceerd tot 2-3 minuten per incident.

inCidentafHandeling en logistieKe bijsturing
Vervolgens is SpoorWeb doorontwikkeld tot een volwaardig 
netcentrisch incidentmanagementsysteem als vervanging van ISVL. 
Daarbij is een groot aantal aanvullende ketenbrede werkwijzen en 
procedures gemodelleerd en toegevoegd aan SpoorWeb, met onder- 
 steunende functionaliteiten en systeemkoppelingen. Op 25 juni 2017 
is SpoorWeb landelijk en sectorbreed in gebruik genomen voor de 
afhandeling van circa 10.000 spoorincidenten per jaar.SpoorWeb 
genereert nu per incident een volledig op maat gemaakt afhandels-
cenario voor een groot aantal spoorse functionarissen van alle 

betrokken organisaties voor twee parallelle hoofdprocessen: de 
afhandeling van incidenten en de logistieke bijsturing daaromheen.

Via SpoorWeb krijgen deze functionarissen proactief taken 
aangeboden. Deze taken bieden de medewerkers rolduidelijkheid 
en rolvastheid. Door taken af te vinken of te voorzien van een kort, 
gestandaardiseerd antwoord wordt het gedeelde situatiebeeld in 
SpoorWeb automatisch geactualiseerd. Dit “Totaalbeeld” is voor de 
Meldkamer en alle andere partijen de centrale plek om op de 
hoogte te blijven van het verloop van de afhandeling. Ook kan het 
afhandelen van taken leiden tot vervolgtaken voor de eigen rol of 
voor anderen en daarmee ondersteunt SpoorWeb ook de samenwer-
king in de keten.

SpoorWeb wordt volcontinue op bijna 500 operationele werkplek-
ken gebruikt, hiervoor zijn circa 3.000 spoormedewerkers opgeleid. 
SpoorWeb is ook mobiel te gebruiken: de Officier van Dienst (OvD) 
Rail gaat bij veel incidenten fysiek ter plaatse en op zijn tablet krijgt 
hij snel en makkelijk toegang tot SpoorWeb. De OvD Rail heeft 
direct inzage in alle informatie die door anderen wordt vastgelegd 
en kan zijn besluiten snel en eenvoudig met alle stakeholders delen. 
Binnenkort wordt het ook mogelijk om foto’s van de plaats incident 
toe te voegen, waardoor het gedeelde beeld nog meer visueel 
gemaakt wordt.

Screenshot SpoorWeb Kaart (Schiphol)



46 | Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing 2017 - 4

Een belangrijk nieuw onderdeel van SpoorWeb is de gekoppelde 
evaluatiefunctionaliteit. Hierin staan voorgedefinieerde vragen die 
gekoppeld kunnen zijn aan de taken in SpoorWeb. Daardoor 
ontstaat er per incident een automatisch op maat gemaakt 
evaluatieformulier. Alle informatie die in SpoorWeb over de 
afhandeling en evaluatie ervan wordt vastgelegd wordt ook 
automatisch overgenomen in Business Intelligence-systemen, waar 
diverse rapportages en analyses gemaakt worden. Door de gestruc-
tureerde invoer van informatie kunnen er nu meer dan 1.000 vaste 
gegevens per incident gebruikt worden in een belangrijke feedback-
lus: de evaluaties en analyses van deze gegevens kunnen weer leiden 
tot verbeteringen in de procedures en functionaliteit van SpoorWeb.

samenWerKing met de Hulpdiensten
Er zijn bij incidenten veel afhankelijkheden tussen ProRail en 
overheidspartijen, zoals de meldkamers, hulpdiensten en inspec-
ties. SpoorWeb verzorgt waar nodig de alarmering naar deze 
partijen. Bij grotere incidenten (GRIP-1 en hoger) treedt de OvD Rail 
op als liaison vitaal namens ProRail in een COPI of OT. Informatie 
die de OvD Rail ontvangt van zijn overheidspartners kan hij direct 
via SpoorWeb delen en andersom. Realtime systeemkoppelingen 
met bijvoorbeeld het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) en 
het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS) behoren op 
termijn ook tot de mogelijkheden.

tot slot
Met de landelijke invoering van SpoorWeb is het netcentrisch 
afhandelen van grote aantallen spoorincidenten en de bijsturing 
daarvan mogelijk geworden en de meerwaarde ervan heeft zich 
inmiddels veelvuldig bewezen.

SpoorWeb is voor ProRail en haar ketenpartners ook een platform 
om verder op door te bouwen. Voor 2018 en verder staan diverse 
vervolgontwikkelingen gepland, zoals het gebruik van GPS gegevens 
van treinen en dienstvoertuigen, het uitbreiden van het Totaalbeeld 
en het verder integreren van SpoorWeb met belangrijke partners. 
Deze ontwikkelingen zullen bijdragen aan verdere vergroting van de 
veiligheid en punctualiteit van het Nederlandse spoor.

Op 25 juni 2017 is SpoorWeb landelijke 
en sectorbreed in gebruik genomen voor 
de afhandeling van circa 10.000 
spoorincidenten per jaar.

Medewerkers incidentenbestrijding
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Gezamenlijke bewaking en beveiliging  
in de (semi) openbare ruimte

 ■ Jeroen van Rest
 ■ Dirk Stolk
 ■ Ingrid Weima
 ■ Anna Herder 

TNO

De sociale veiligheid in de (semi)openbare ruimte wordt continu in 
meer of mindere mate bedreigd. Er kan sprake zijn van een algemene 
dreiging in deze ruimte vanwege haar aard (bijvoorbeeld een 
historisch centrum) of als gevolg van bepaalde activiteiten die er 
typisch plaatsvinden (bijvoorbeeld evenementen of demonstraties). 
Ook kan er sprake zijn van een tijdelijke verhoogde dreiging tegen 
specifieke objecten die in die ruimte staan, zoals belangrijke 
overheidsgebouwen of vitale infrastructurele voorzieningen. 
Beheerders van objecten en organisatoren van evenementen regelen 
hun beveiliging in afstemming met andere organisaties die belangen 
en verantwoordelijkheden in de directe omgeving hebben zoals de 
gemeente, maar dikwijls ook met nabij gelegen bedrijven of 
instellingen. Waar dit tot ongeveer twintig jaar geleden in beginsel 
op basis van bilaterale afspraken gebeurde, is de afgelopen jaren een 
ontwikkeling gaande naar groepen organisaties die op basis van een 
gemeenschappelijk veiligheidsbelang voor de beveiliging een 
samenwerking hebben opgezet. Voorbeelden hiervan zijn de 
regionale toezichtruimtes van de politie, de Secure Lane langs de A15, 
het programma Gemeenschappelijke Meldkamer Infrastructuur 
(GMI) – dat naar aanleiding van de diamantroof op Schiphol is 
ingesteld – en initiatieven in de Internationale Zone in Den Haag. 
Ook op lokale schaal vindt samenwerking plaats. Denk aan uitgaans-
zones, bedrijventerreinen, openbaar-vervoer knooppunten, maar 
ook aan WhatsApp-groepen waarin burgers zich in hun buurt hebben 
verenigd. Ook zien we met de komst van samenwerkingsverbanden ter 
bescherming van informatie-infrastructuren tegen cyberdreigingen 
vergelijkbare initiatieven ontstaan in de virtuele omgeving.

uitdaging
Het organiseren van gemeenschappelijke beveiliging in dezelfde 
ruimte met diverse partijen is lang niet altijd eenvoudig, omdat 
iedere betrokken publieke en private partij meedoet vanuit eigen 
perspectief en belangen. Voordat daadwerkelijk gezamenlijk kan 
worden gewerkt aan veiligheid is de uitdaging te voldoen aan een 
viertal essentiële basisvoorwaarden.
Ten eerste gaat het om het vaststellen en inzichtelijk maken van 
ieders veiligheidsambities. Hierbij is wetgeving uiteraard leidend, 
maar voor het overige is maatwerk nodig. Partijen zitten immers 
vanuit hun eigen uitdagingen aan tafel en hebben bovendien niet 
dezelfde verantwoordelijkheden. De meeste organisaties begrijpen 
dat ze voor hun veiligheid sterk afhankelijk zijn van derden. Echter, 
sommige partijen hebben een lage ambitie en willen de samenwer-

king vooral gebruiken om hun eigen risico’s te mitigeren. Dit terwijl 
andere organisaties – wellicht vanuit hun taakstelling – een hoger 
ambitieniveau nastreven en vandaaruit ook naar risico’s willen 
kijken die hen samen met bepaalde partners, met de hele groep of 
zelfs de hele maatschappij bedreigen.
Ten tweede is overeenstemming nodig welke criteria worden 
gehanteerd om de effectiviteit van veiligheidsmaatregelen in uit te 
drukken. Het kan hierbij gaan om zaken zoals criminaliteitscijfers, 
veiligheidsgevoel en imago. Hierover moet bij betrokken partijen 
een duidelijk beeld bestaan. Meestal worden echter de typen 
maatschappelijke veiligheidseffecten te beperkt beschouwd, 
waardoor een te lage maatschappelijke waarde aan samenwerkings-
initiatieven wordt toegekend met als conclusie: “de (maatschappe-
lijke) business case is niet rond te maken”.
Ten derde is een geharmoniseerde aanpak van risicomanagement 
nodig. Daarmee wordt het denken over en de al dan niet gezamen-
lijke aanpak van risico’s door de diverse betrokken partijen 
inzichtelijker gemaakt. De ene partij zal zich daarbij wellicht richten 
op het voorkomen van incidenten en de aandacht willen leggen bij 
security, terwijl de andere partij zich meer richt op de weerstand en 
veerkracht mocht zich een incident voordoen.
Ten slotte is het op elkaar afstemmen van elkaars dreigingsbeelden 
wenselijk. Dit biedt elkaar het noodzakelijke inzicht in het feit dat 
dezelfde dreiging voor de diverse betrokken partijen verschillende 
consequenties kunnen hebben.

naar een geCoördineerde aanpaK
Bij het realiseren van samenwerkingsinitiatieven is sprake van 
regelmatig terugkerende problemen. Dikwijls worden nieuwe 
oplossingen ontwikkeld zonder zich bewust te zijn van reeds 
beschikbare werkwijzen en hulpmiddelen die zich in de praktijk al 
bewezen hebben. Twee goede voorbeelden van bestaande werk-
wijzen zijn de methodiek die aan de basis staat van het Nationaal 
Veiligheidsprofiel (NVP) om voor Nederland alle soorten nationale 
risico’s op een evenwichtige manier in kaart te brengen, en de 
Design Basis Threat (DBT) die ontwikkeld is door het Internationaal 
Atoom Energie Agentschap (IAEA) ter voorkoming van diefstal of 
misbruik van nucleair materiaal.
Het NVP biedt een all hazard-overzicht van de belangrijkste risico’s 
voor de nationale veiligheid. Doordat de risico’s van uiteenlopende 
soorten rampen, crises en dreigingen op dezelfde wijze – op basis van 
kansen en diverse soorten gevolgen – worden beoordeeld, levert dit 
een ideaal startpunt voor de DBT. Daarin wordt welke moedwillige 
dreigingen een object, terrein of organisatie moet kunnen weerstaan 
en wie verantwoordelijk zijn voor het tegengaan of opvangen van die 
dreigingen. Beiden methoden worden met betrokken publieke en 
private partijen, ondersteund door procesmatige en inhoudelijke 
deskundigen gezamenlijk en systematisch doorlopen. 
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Het toepassen van deze methoden leidt tot structuur, vergelijkbaar-
heid, begrip en meer transparantie in het samenspel van verschil-
lende soorten organisaties met betrekking tot beveiliging, hetgeen 
essentieel is om een goed afgestemde bewaking en beveiliging te 
kunnen realiseren. Een combinatie van beide methoden is 
recentelijk toegepast bij het ontwikkelen van een gemeenschappe-
lijk platform voor security-gerelateerde informatie in de 
Internationale Zone in Den Haag (i.e. een gebied).

internationale zone
In Den Haag, internationale stad van vrede en recht, zijn honderden 
internationale organisaties gevestigd.

De beveiliging van hun vestigingen valt dikwijls onder het decen-
trale domein van het stelsel bewaken en beveiligen. De beheerders 
van deze objecten werken dus nauw samen met de politie, de 
gemeente en met elkaar om te zorgen dat de veiligheid, de 
leefbaarheid en de continuïteit van het werk van deze organisaties, 
ondanks allerlei dreigingen, gewaarborgd blijft. Daartoe is in een 
pilotproject een Shared Security Information Platform (SSIP) in het 
gebied rond het World Forum beproefd: een technisch communica-
tieplatform dat ten behoeve van de veiligheid in het gebied de 
informatie-uitwisseling tussen deze organisaties faciliteert. Ieder 
van de vier eerder genoemde basisvoorwaarden voor de uitdaging 
om gezamenlijk te werken aan veiligheid kwam in deze pilot terug.

1. Vaststellen en inzichtelijk maken van ieders veiligheidsambities
 De politie handhaaft de openbare orde en heeft met de Diplomatic 

Front Office een taak in het observatiegebied in de nabijheid van 
internationale organisaties, terwijl op het terrein van deze 
organisaties zelf de afdelingen beveiliging van de beheerders 
actief zijn. Verder kent de gemeente Den Haag behalve de 
afdeling Openbare Orde en Veiligheid ook andere afdelingen die 
in de internationale zone actief zijn, zoals bijvoorbeeld de Dienst 
Stedelijke Ontwikkeling. Er zijn wettelijke kaders voor de rol van 
de hulpdiensten en voor de verantwoordelijkheid voor 
Nederland als gastland voor de internationale organisaties, maar 
door de fundamenteel verschillende aard van de betrokken 
organisaties was het vooral een uitdaging om de verschillende 
veiligheidsambities zo nauw mogelijk bij elkaar aan te laten 
sluiten. Het samen opstellen van een DBT voor dit gebied, 
aangevuld met gewenste veiligheids- en weerbaarheidsniveaus, 
hielp daarbij door dreigingsniveaus en weerstandsambities 
expliciet te maken. Het resultaat was dat organisaties zich vanuit 
hun respectievelijke rollen en ambitieniveaus konden commit-
teren aan voor hun duidelijke deeldoelstellingen die op hun 
beurt hebben bijgedragen aan het gezamenlijke doel (zie figuur).

2. Overeenstemming van criteria voor effectiviteit van veiligheidsmaatregelen
 De volgende stap is het vaststellen van een eenduidige meetlat 

waartegen de deelnemende partijen de maatregelen en van de 
onderliggende deelcapabilities toetsen. Accepteer daarbij wel 

In Den Haag – internationale stad van vrede en recht – zijn honderden internationale organisaties gevestigd die beveiliging nodig hebben.

Foto: www.merkdenhaag.nl (thema “Stad van Vrede en Recht”).
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dat de ambities van de deelnemers op die meetlat verschillend 
zullen zijn. Bijvoorbeeld, de toegevoegde waarde van het SSIP zit 
nu nog voornamelijk in het voorkomen en adequaat aanpakken 
van incidenten, maar kan op termijn ook een de geruststellende 
uitstraling hebben naar werknemers van betrokken organisaties 
en buurtbewoners. Immers, de keuze voor de NVP-aanpak heeft 
ervoor gezorgd dat er vanuit de perspectieven van verschillende 
partijen naar de problematiek is gekeken, zodat – met een voor 
alle betrokkenen op inzichtelijke wijze – meer soorten maat-
schappelijke veiligheidseffecten zoals leefbaarheid en veilig-
heidsgevoel beschouwd zijn.

3. Geharmoniseerde aanpak van risicomanagement
 Voor de betrokken internationale organisaties is risicomanage-

ment vooral gericht op de continuïteit van hun belangrijkste 
werkprocessen, terwijl voor de overheid en hulpdiensten 
risicomanagement op zich al een belangrijk werkproces is. Het 
opstellen van de DBT in combinatie met de NVP-aanpak droeg 
ertoe bij dat er één gezamenlijk startpunt was voor de verschil-
lende (soms nog impliciete) risicomanagementmethodieken. 
Bovendien is bereikt dat de verschillende kennisniveaus met 
betrekking tot risicomanagement op één lijn zijn gebracht.

4. Afstemmen van dreigingsbeelden
 Moderne beveiliging, en ook het stelsel bewaken en beveiligen, 

zijn tegenwoordig risico-gestuurd, i.e. proportioneel ten 
opzichte van de actuele situatie. Dezelfde dreiging of (reeks van) 
incidenten zal voor de ene partner een ander dreigingsbeeld 
opleveren dan voor de andere samenwerkingspartner. Een 
consequentie hiervan is dat ze zich op enig moment typisch in 
verschillende operational states (bijvoorbeeld ‘normaal’, ‘pre-alert’, 
‘alert’) kunnen bevinden. Dat betekent dat waar de ene partij wel 
bepaalde informatie mag verzamelen, gebruiken of delen, zijn 

directe partner dat op basis van zijn eigen dreigingsbeeld 
wellicht niet kan verantwoorden. Dit probleem wordt vergroot 
doordat informatie die ook nuttig is voor andere organisaties, 
vaak ook privacy- of securitygevoelige details bevat, waardoor de 
informatie niet zomaar gedeeld kan worden. Het maken van een 
DBT hielp doordat met deze aanpak duidelijkheid kon worden 
gegeven over de mogelijke operational states in relatie tot 
dreigingen en andere ontwikkelingen, maar ook over de 
condities voor de overgangen tussen verschillende states, de 
wijze waarop dat gebeurt (bijvoorbeeld gesynchroniseerd met 
directe partners) en over de consequenties van een overgang 
voor de direct betrokkenen en de hele groep. Daarnaast gaf de 
DBT meer duidelijkheid over welke informatie in welke situatie 
echt need to know is voor een partner, inclusief eventuele 
gevoelige details.

tot slot
Het toepassen van methodieken als de DBT en het NVP zijn in dit 
artikel gepresenteerd in de context van de openbare ruimte met de 
Internationale Zone in Den Haag als casus, maar zijn inmiddels ook 
elders toegepast zoals bij aviation security op luchthavens. Daarom 
mag worden verondersteld dat deze methodieken ook van meer-
waarde zullen zijn bij aanpalende onderwerpen zoals crisisbeheer-
sing, evenementenveiligheid en crowd control. De belangrijkste 
voordelen van het gebruiken van dergelijke methodieken zijn het 
creëren van een draagvlak voor een gezamenlijke aanpak, de 
eenduidigheid van het te volgen proces en het realiseren van 
resultaat van hoge kwaliteit. Bijkomend voordeel is de uniformiteit 
van het resultaat, waardoor deze methodieken bij uitstek geschikt 
zijn voor terugkerende of vergelijkbare situaties en voor het 
vergroten van het gezamenlijk lerend vermogen om zo te komen tot 
een optimaal op elkaar afgestemde bewaking en beveiliging in de 
(semi)openbare ruimte.

Figuur: Overzicht van missies, doelen en organisatorische capabilities van de politie (donkerblauw), de gemeente Den Haag (lichtblauw) en internationale organisaties (groen), 
en hoe ze aan elkaar bijdragen.

Missies

Organisationele

Organisationele 
capabilities

doelen

Politie
organisaties

beveiliging

continuïteit

veiligheid

gebied

dienstbaar



50 | Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing 2017 - 4

Evaluatie crisisbeheersing Stuw bij Grave

Op 29 december 2016 vaart de Maria Valentine in zeer dichte mist door de stuw bij Grave, waardoor Rijkswaterstaat (RWS), 
veiligheidsregio’s en waterschappen gezamenlijk de effecten moeten bestrijden. Vrijwel direct na de acute fase ontstaan er 
vragen over de uitvoering van de crisisbeheersing. Dit is de aanleiding voor een gezamenlijke evaluatie van de betrokken 
crisispartners. In dit artikel gaat Berenschot in op de omstandigheden van het incident, de belangrijkste bevindingen van 
het onderzoek en de conclusies en aanbevelingen.

 ■ Peter van Zanten 
Sectorleider Veiligheid en Crisismanagement, Berenschot 

 ■ Edith van der Reijden 
Managing consultant, Berenschot

 ■ Marrit Kamphorst 
Consultant, Berenschot

foCus op (bovenregionale) samenWerKing
In opdracht van Rijkswaterstaat, de veiligheidsregio’s Brabant-
Noord (VRBN), Gelderland-Zuid (VRGZ) en Limburg-Noord (VRLN) 
en waterschappen Aa en Maas, Rivierenland en Limburg (voorheen 
Peel en Maasvallei) heeft adviesbureau Berenschot een evaluatie-
onderzoek uitgevoerd naar de gezamenlijke crisisbeheersing van 
deze partijen in de eerste 48 uur na de aanvaring van de stuw bij 
Grave. De focus van de evaluatie lag op het gezamenlijk geleverde 
crisismanagement, de (bovenregionale) samenwerking, het verloop 
van de informatie- en communicatielijnen en de bestuurlijke 
verantwoordelijkheden.

unieKe en zeer moeilijKe omstandigHeden
Op donderdagavond vaart de Maria Valentine, een tankschip 
geladen met 2000 ton benzeen in zeer dichte mist door de stuw van 
Grave. Door de aanvaring raakt de stuw zwaar beschadigd. Hierdoor 
zakt het waterpeil bovenstrooms drie meter in 14 uur tijd. De 
stuurhut en een aantal appendages zijn door de aanvaring zwaar 
beschadigd. Een grote zorg was dat door de grote schade aan het 
schip benzeen zou vrijkomen.

De stuw van Grave bevindt zich op een unieke locatie, gegeven het 
aantal grenzen op provinciaal, regionaal en organisatorisch niveau. 
Het mogelijk vrijkomen van benzeen en de daling van de waterstand 
hebben daarom geleid tot opschaling van Rijkswaterstaat, de 
veiligheidsregio’s Brabant-Noord, Gelderland-Zuid en Limburg-
Noord en opschaling en betrokkenheid van de waterschappen Aa en 
Maas, Rivierenland en Peel en Maasvallei. Ook een aantal gemeen-
ten langs de Maas zijn betrokken bij de afhandeling.

De betrokkenen hebben zich, onder deze unieke en zeer moeilijke 
omstandigheden, tot het uiterste ingespannen voor een goede 
crisisbeheersing.

onvoldoende geantiCipeerd op interregionale 
effeCten 
Zoals de figuur laat zien, zijn de betrokken organisaties op verschil-
lende momenten gealarmeerd over de situatie. Doordat onvoldoen-
de is geanticipeerd op de interregionale effecten, vinden melding 
en alarmering ad hoc plaats. Bij veiligheidsregio Limburg-Noord 
kwam daardoor de melding pas rond middennacht binnen, terwijl 
al vanaf het begin duidelijk was dat de waterstand daalde. Bij de 
waterschappen en gemeenten heeft dit er toe geleid dat sommige 
partijen later op de hoogte waren van de situatie dan zij graag 
hadden gezien. Daarbij kan wel gezegd worden, dat de weersom-
standigheden, met zeer dichte mist, het verloop en de snelheid van 
de afhandeling van de crisis in de eerste 3 uur na de aanvaring van 
de stuw bij Grave ernstig negatief hebben beïnvloed.

verWaCHtingen over Coördinatie versCHillen
Het beeld van de coördinatie bij een multidisciplinaire crisis 
verschilt per organisatie. De veiligheidsregio’s zien zichzelf niet als 
de coördinerende crisisorganisatie bij elke multidisciplinaire crisis; 
zij voelen zich verantwoordelijk voor (de effecten op) de openbare 
orde en veiligheid. Rijkswaterstaat, de waterschappen en gemeen-
ten hebben de verwachting dat de veiligheidsregio’s de coördine-
rende rol bij elke multidisciplinaire crisis op zich nemen. 

Crisisplannen blijKen “papieren tijgers”
Voor de coördinatie van de crisisbeheersing op vaarwegen bestaan 
verschillende coördinatieplannen, waar Veiligheidsregio’s en de 
Rijkswaterstaat zich aan verbonden hebben. Deze planvorming is 
niet consistent ten opzichte van elkaar; er zitten inhoudelijke 
verschillen in de plannen. Ook hebben de betrokken organisaties 
onvoldoende gebruik gemaakt van de handvatten die deze 
planvorming biedt voor multidisciplinaire en regio overstijgende 
incidenten, waarin een coördinerend Regionaal Operationeel Team 
en een coördinerend operationeel leider de interregionale aanpak 
ondersteunen.

CrisisCommuniCatie verliep moeizaam
De coördinatie rondom de crisiscommunicatie verliep moeizaam. 
Ook hier werden gemaakte afspraken in het Coördinatieplan 

Voorbereide crisisplannen blijken 
“papieren tijgers”



Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing 2017 - 4 | 51

vaarwegen Brabant-Noord niet gevolgd. In de acute fase was er geen 
sprake van op elkaar afgestemde crisiscommunicatie. Het duurde 
ruim drie uur voordat het eerste twitterbericht werd geplaatst.

gedeeld totaalbeeld Komt langzaam tot stand
In de eerste twee uur na de aanvaring verliep de uitwisseling van de 
beschikbare operationele informatie ter plaatse effectief. De fysieke 
informatie-uitwisseling tussen de Officieren van Dienst van 
Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en Veiligheidsregio 
Brabant-Noord heeft bijgedragen aan een gezamenlijke beeldvor-
ming: het schip, geladen met benzeen is door de stuw heen gevaren, 
waarbij de stuurhut en appendages met benzeen van het dek zijn 
afgeslagen. Het schip ligt benedenstrooms voor anker, het stuwpand 
Grave-Sambeek loopt leeg. Om 22.30 uur was dit beeld ter plaatse (op 
operationeel niveau) bekend, maar dit beeld is niet breed gedeeld en 
aangevuld binnen en buiten de eigen organisaties. Uiteindelijk was 
twaalf uur na de aanvaring, met hulp van het Landelijk Operationeel 
Coördinatiecentrum, een gedeeld totaalbeeld bekend.

aanbevelingen
Op basis van de bevindingen en conclusies komt Berenschot tot de 
volgende aanbevelingen.

Rijkswaterstaat en de veiligheidsregio’s 
- Er is een Handboek Incidentbestrijding op het Water, vastgesteld 

in 2015. Zorg dat de regionale plannen aansluiten op dit plan, 
waarbij Rijkswaterstaat en de veiligheidsregio’s eigenaarschap 
tonen. Hierbij dient aandacht te zijn voor een afgestemde en 

aansluitende crisiscommunicatiestrategie en de rol van de 
meldkamers en het Nautisch centrum bij melding en alarmering.

- Overweeg om direct na een crisis een nabespreking te beleggen 
met alle betrokkenen van de betrokken partijen met aandacht 
voor het uitwisselen als leren van ervaringen.

Rijkswaterstaat
- Tref maatregelen om de crisisorganisatie van Rijkswaterstaat 

robuuster te maken. Zowel op het gebied van het uitbesteden 
van taken, de invulling van crisisteams en de monitoring van 
maatregelen.

Veiligheidsregio’s
- Organiseer op uitvoerend niveau de operationele- en tactische 

interregionale incidentbestrijding waarbij één veiligheidsregio 
de afhandeling coördineert. Werk hierbij het principe van een 
coördinerend Regionaal Operationeel Team en coördinerend 
operationeel leider uit.

- Tref maatregelen om de multidisciplinaire crisisorganisatie 
robuuster te maken. Hierbij is het van belang dat de kennis van 
beschikbare planvorming en de verbinding tussen de plannen en 
de praktijk wordt geborgd.

- Vraag landelijk aandacht voor het vraagstuk over de rol van de 
veiligheidsregio als coördinerende organisatie ten behoeve van 
alle crisisorganisaties bij ieder type multidisciplinaire crisis. 

Op de website van Berenschot vindt u een verwijzing naar het 
complete rapport van het evaluatieonderzoek. 
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De Veerkrachtige Stad

 ■ Dyonne Niehof
 ■ Sanneke Kuipers 

Institute of Security en Global Affairs, Universiteit Leiden

Ruim tien jaar nadat orkaan Katrina over New Orleans raasde en 80% 
van de stad onder water zette, bestaan nog steeds grote verschillen in 
herstel tussen de afzonderlijke stadsdelen. In ongeveer de helft van 
de buurten zijn meer dan 90% van de bewoners teruggekeerd, een 
belangrijke indicator voor herstel. In andere delen wordt minder dan 
50% van de adressen bewoond. Hoewel een deel van dit verschil toe 
te schrijven is aan factoren als economisch kapitaal, betoogt Daniel 
Aldrich (2012) in zijn invloedrijke werk over “resilience” (of 
veerkracht)1, dat vooral ook “sociaal kapitaal” van groot belang is. In 
vergelijkende studies, bijvoorbeeld in Japan (na Fukushima), toont 
Aldrich aan dat een belangrijke samenhang bestaat tussen de mate 
van sociale cohesie onder de bevolking in een getroffen gebied en de 
mate en snelheid van herstel. 

De samenhang tussen sociale cohesie en veerkracht per gemeenschap 
is niet alleen van belang om verschillen in herstel te verklaren na een 
ramp. Immers, de dimensies waarop sociale cohesie vast te stellen is 
en de indicatoren waarmee je de mate van sociale cohesie kunt 
bepalen, zijn ook in tijden van relatieve voorspoed bekend. Als 
duidelijk is welke buurten kwetsbaar zijn in termen van veerkracht na 
een ramp of crisis, dan kunnen beleidsmakers en rampenplannen 
daar rekening mee houden in de voorbereiding en respons op rampen. 

WeerbaarHeid van den Haag
In een afstudeeronderzoek voor de Masteropleiding Crisis en 
Security Management aan de Universiteit Leiden2 is op basis van 
statistische gegevens de veerkracht van Den Haag in kaart gebracht. 
Veerkracht is het resultaat van de mate van sociale cohesie in een 
buurt. Sociale cohesie laat zich volgens het werk van Aldrich meten 
langs drie dimensies.
1) Bonding social capital: de mate van cohesie door familiebanden en 

bijvoorbeeld levenslange lidmaatschappen van kerken waar 
verschillende generaties een diepere band mee hebben (geldt 
soms ook voor voetbalclubs), inclusief de mate waarmee mensen 
zich verwant voelen met hun buurt.

2) Bridging social capital: betreft de meer horizontale verbanden waar 
generatiegenoten of mensen met specifieke interesses elkaar 
treffen in teamverband, vrijwilligerswerk of verenigingsactiviteiten.

3) Linking social capital: de mate waarin burgers toegang hebben tot 
diegenen op invloedrijke posities (bijvoorbeeld door zelf politiek 
actief te zijn).

1 D. P. Aldrich, Building Resilience. Social Capital in Post-Disaster Recovery, 2012.
2 D. Niehof, Resilience and Social Capital in The Hague. A study assessing social capital at 

the neighbourhood level in The Hague, 2017.

Met een scorekaart die elke buurt meet langs 44 indicatoren (14 voor 
bonding, 22 voor bridging en 8 voor linking social capital) op basis 
van opinieonderzoek (hoe mensen de eigen buurt waarderen), data 
over lidmaatschappen, vrijwilligerswerk, verhuizingen, buurtfacili-
teiten etc. zijn alle buurten van Den Haag in dit onderzoek in kaart 
gebracht. 

Het onderzoek resulteerde in zes profielen. De afbeelding geeft de 
sociaal kapitaal scores van de wijken met verschillende kleuren weer.

1. Gemiddeld-hoog sociaal kapitaal (groen gekleurd): deze buurten 
– verspreid over heel Den Haag – scoren relatief hoog op vrijwel 
alle fronten: zoals Bezuidenhout (in district Haagse Hout), de 
Vogelwijk (in Segbroek), Havenkwartier (Scheveningen), of 
Kraayestein (in Loosduinen). De verwachting op basis van de 
theorie van Aldrich is dus dat dergelijke buurten voorspoedig 
herstellen indien zij getroffen worden door een (natuur)ramp: 
bewoners zullen terugkeren, schade wordt gerepareerd, de 
lokale economie trekt snel weer aan.

2. Hoog sociaal kapitaal te midden van buurten met lagere score 
(geel): bijvoorbeeld in Wateringseveld of in het 
Zeeheldenkwartier. Deze buurten verdienen extra aandacht 
omdat ze zo opvallend hoog scoren in vergelijking met direct 
naastgelegen wijken. Buurtbewoners hebben relatief veel sociale 
contacten en zijn tevreden over hun buurt. Onderzoek naar 
oorzaken hiervoor kan een “spill-over” effect generen waar 
omliggende buurten voordeel van hebben.

3. Hoge score maar naar binnen gekeerd profiel (donkerblauw): in 
bijvoorbeeld Duindorp en Wittebrug/Duttendel bestaat over het 
algemeen een zeer sterke sociale band met buurtgenoten maar 
een lage tevredenheid en groot gevoel van onveiligheid over de 
publieke ruimte en veel wantrouwen richting de gemeente.

4. Laag sociaal kapitaal maar opwaartse trend (paars): de 
Stationsbuurt is opvallend en rechtvaardigt daarmee een eigen 
profiel vanwege de lage scores op sociaal kapitaal in combinatie 
met de positieve waardering onder bewoners voor recente 
veranderingen in de buurt. Er bestaat ook een positieve houding 
naar de gemeente en naar politieke machthebbers.

5. Laag sociaal kapitaal (lichtblauw): vooral met betrekking tot een 
relatief gebrek aan onderlinge contacten onder bewoners, zoals 
in Mariahoeve of Laakhaven. In deze buurten wonen relatief veel 
sociaal geïsoleerde burgers.

6. Complexe samenhang van factoren (rood): deze buurten, zoals 
Moerwijk, Zuiderpark, Transvaal en Schilderswijk scoren relatief 
hoog met betrekking tot bonding en bridging kapitaal. 
Tevredenheid onder buurtbewoners (hoog) over de publieke 
ruimte staat in scherp contrast met de criminaliteitscijfers in 
diezelfde ruimte (ook hoog). Goede sociale contacten onderling 
staan in scherp contrast met gebrek aan contacten richting 
gemeente en politiek (lage score op linking sociaal kapitaal).
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Overzicht Sociaal Kapitaal Den Haag.  
Bron: CBS. 1-Kijkduin; 2-Made en Uithofpolder; 3-Bohemen en Meer en Bos; 4-Waldeck; 5-Loosduinen; 6-Zichtenburg; 7-Bouwlust; 8-Vrederust; 9-Morgenstond; 10-Wateringse 
Veld; 11-Leyenburg; 12-Vruchtenbuurt; 13-Bomen- en Bloemenbuurt; 14-Vogelwijk; 15-Duindorp; 16-Valkenboskwartier; 17-Rustenburg; 18-Zuiderpark; 19-Moerwijk; 
20-Spoorwijk; 21-Groente- en Fruitbuurt; 22-Transvaal; 23-Regentessekwartier; 24-Duinoord; 25-Statenkwartier; 26-Scheveningen; 27-Zorgvliet; 28-Scheveningse Bosjes; 
29-Archipelbuurt; 30-Zeeheldenkwartier; 31-Centrum; 32-Schilderswijk; 33-Laakkwartier; 34-Binckhorst; 35-Stationsbuurt; 36-Bezuidenhout; 37-Haagse Bos; 38-Willemspark; 
39-Benoordenhout; 40-Westbroekpark; 41-Belgisch Park; 42-Oostduinen; 43-Marlot; 44-Mariahoeve; 45-Forepark; 46-Leidschenveen; 47-Hoornwijck; 48-Ypenburg.

soCiaal Kapitaal onder druK
De komende jaren zet een drietal ontwikkelingen in de stad Den Haag 
de sociale cohesie onder spanning.
Ten eerste, de verwachte bevolkingsgroei van 500.000 naar 600.000 
inwoners in 2030.
Ten tweede, de uitbreiding van de Haagse campus van de Universiteit 
Leiden, waardoor de komende jaren anderhalf keer zoveel studen-
ten hun weg naar Den Haag weten te vinden. Deze studenten 
vestigen zich meestal voor kortere termijn in de stad. Een stads-
breed studentennetwerk kan het sociaal kapitaal stimuleren, maar 
het hoge verloop kan het sociaal kapitaal ook onder druk zetten.
Ten derde blijkt dat de inwoners van Den Haag in hoge mate binnen 
hun eigen etnische sociale groep blijven. Actieve participatie en 
integratie van alle inwoners kan de leefbaarheid in de stad verhogen 
en de stad weerbaarder maken voor crises en rampen. 

verHogen soCiaal Kapitaal
De diverse karakters van de wijken in Den Haag vereisen acties op 
wijkniveau, specifiek gericht op het verhogen van het sociaal kapitaal. 
Uit onderzoek van Aldrich komen drie algemene aanbevelingen 
voort die ook toepasbaar zijn op andere steden. 

Ten eerste kan de lokale overheid uren gespendeerd aan vrijwilligers-
werk inwisselbaar maken voor kortingen bij lokale verenigingen, 

faciliteiten of ondernemers. Deze community currency bevordert de 
samenhang in de buurt.
Ten tweede groeit sociaal kapitaal door activiteiten, zoals festivals, 
buurtvergaderingen en markten waarbij buurtbewoners elkaar 
kunnen ontmoeten.
De derde aanbeveling – en meest verstrekkende manier om sociaal 
kapitaal te verhogen – is het actief consulteren van bewoners bij het 
ontwerp van de openbare ruimte. Een gemeente die actief tegemoet 
komt aan de wensen van haar bewoners, is een sociaal sterke 
gemeente die de betrokkenheid van haar burgers vergroot. 

Tijdens rampen en crises is het zaak om rekening te houden met 
sociaal kapitaal in een wijk bij bijvoorbeeld evacuatie. Onderzoek 
wijst uit dat het intact houden van bestaande sociale groepen 
tijdens crises van groot belang is voor herstel van de gemeenschap 
na de ramp. Daarnaast ligt nu bij rampen de focus op de korte 
termijn overwegend op herstel van bebouwing en infrastructuur, 
terwijl investeren in sociale verbintenissen ook juist dan noodzake-
lijk is voor duurzame veerkracht. 

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen 
met dyonneniehof@gmail.com. 

mailto:dyonneniehof@gmail.com
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situationele opschaling Rond KampioenswedstRijd feyenooRd

“Veiligheid rond voetbalhuldiging is 
multidisciplinaire uitdaging”

 ■ Rob Jastrzebski 
Freelance journalist

De veiligheid rond grootschalige evenementen vraagt om een 
multidisciplinaire aanpak, waarbij proactieve voorbereiding, 
maatwerk in aansturing en voorkennis sleutels tot succes zijn. Die 
les trekt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond na evaluatie van 
de gebeurtenissen rond de kampioenswedstrijd en de huldiging van 
Feyenoord tot landskampioen in mei dit jaar. Een geslaagd veilig-
heidsproject, waarbij de relatie tussen het Regionaal Operationeel 
Team en de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden van de politie 
net wat anders was als gebruikelijk. Situationele opschaling met 
vaste teams in de spanning van een kampioenswedstrijd.

De eindfase van de strijd om het landskampioenschap had twee 
gezichten. Na de eerste poging in de derby van Feyenoord tegen 
stadgenoot Excelsior op 7 mei, ging het mis toen het verlies 
uitdraaide op confrontaties tussen politie en “supporters”. Een week 
later verliep de finale tegen Heracles “volgens het boekje”. 
Feyenoord won met 3-1 en de huldiging op de Coolsingel werd een 
groot feest zonder noemenswaardige incidenten. Zo kan het dus 
ook! Politie en hulpverleners kregen na de feestelijke ontknoping 
lof van de Feyenoordaanhang voor hun inzet voor een veilig en 
ordelijk verloop. 

voordeel vaste teams
Operationeel leider Hans Broekhuizen en informatiemanager 
Maarten Blok blikken terug op “Operatie huldiging Feyenoord”,  
een intensief project met leerzame operationele lessen voor de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. “Het was in de aanloop een 
evenement met veel onzekerheden”, begint Maarten Blok. 
“Feyenoord had twee slotwedstrijden te spelen waarbij ze kampioen 
konden worden, op 7 en 14 mei, maar welke dag de beslissing zou 
vallen was niet te voorzien. Toch begonnen de veiligheidspartners 
alvast met de multidisciplinaire planvorming. Naarmate het eind 
van het voetbalseizoen naderde, zagen we aan de puntentelling al 
dat het er voor Feyenoord om zou gaan spannen en dat een grootse 
huldiging op de Coolsingel met pakweg 150.000 feestende 
supporters reëel was. De ontknoping kwam aan op de laatste twee 
wedstrijden. De gemeente en veiligheidspartners zijn met vooruit-
ziende blik alvast scenario’s en maatregelen gaan uitwerken. 
Bijzonder was dat de Gemeente Rotterdam in dit geval twee 
uiteenlopende rollen had. Aan de ene kant was de gemeente de 
organisator van een massa-evenement, terwijl ze aan de andere kant 
verantwoordelijk was voor een ordelijk en veilig verloop. Meestal 

heb je bij evenementenveiligheid met particuliere organisatoren te 
maken. De lijnen waren nu dus kort, maar het vraagt ook scherpte.”

In de laatste weken voor de wedstrijd kozen de veiligheidspartners 
ervoor om te gaan werken in een GRIP-2 structuur. Hierin werd een 
nieuwe benadering toegepast, door vooraf vaste teams (CoPI en 
ROT) samen te stellen en die de verdere voorbereiding en uitvoering 
te laten trekken. Maarten Blok: “Gewoonlijk worden de functies in 
het CoPI en ROT bemenst door de op dat moment dienstdoende 
piketfunctionarissen, maar dat vonden we bij dit evenement niet 
handig. We wilden de multidisciplinaire coördinatie met goede 
scenarioanalyses en operationele afspraken voorbereiden, maar dan 
is de kans groot dat de functionarissen in de uitvoering anderen zijn 
dan degenen die de plannen maken. Die missen dan veel voorinfor-
matie. Vandaar onze keuze om met vaste teams te werken die zowel 
de planvorming als de uitvoering onder hun hoede hadden. Als er 
dan iets gebeurt, kunnen de teams met een veel betere informatie-
positie aan de slag. Er werden twee CoPI-teams en twee operatio-
nele teams voorbereid, respectievelijk voor de wedstrijddagen 7 en 
14 mei en voor de mogelijke huldigingsdata 8 en 15 mei.”

multi-aspeCten
Een tweede bijzonderheid in de werkstructuur van de regionale 
coördinatieteams was dat CoPI en ROT ondersteunend waren aan de 
SGBO-structuur van de politie, waar gewoonlijk de politie integraal 
deel uitmaakt van de multidisciplinaire besluitvorming. Hans 
Broekhuizen legt uit: “De primaire focus van de voorbereide 
scenario’s lag bij ordeverstoringen en geweldsituaties. Daar is de 
politie aan zet in de uitvoering. Maar alle partijen onderkennen dat 
een evenement van deze dimensies ook nadrukkelijk multi-aspec-
ten heeft. Zoals het bereikbaar houden van het evenementengebied 
voor hulpverleners, ook in geval van incidenten die niets met de 
huldiging te maken hebben. Ambulancezorg en brandweerzorg 
moeten doorgang kunnen vinden.”
Dat was ook een van de aandachtspunten bij de maatregelen in het 
kader van terrorismepreventie. Om het risico van het scenario 
“inrijden op menigte” te verkleinen werd besloten een groot deel 
van de Coolsingel af te zetten met roadblocks. Maar als brandweer-
voertuigen of ambulances het gebied in moeten voor incidentbe-
strijding, moeten die blokkades wel snel te verwijderen zijn. 
Broekhuizen: “Daarom hebben we afgesproken toegangspoorten te 
creëren met mobiele roadblocks, die snel konden worden weggere-
den. Verder waren er nog wat specifieke brandweeraandachtspun-
ten die werden meegewogen in de multi-aanpak. Zoals de mogelijke 
gevolgen van het op grote schaal gebruiken van Bengaalse fakkels 
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en rookbommen op automatische brandmeldinstallaties in 
gebouwen rond de Coolsingel en het voorkomen dat fans in een 
uitgelaten bui op een afdak of andere zwakke constructies klimmen. 
Als die bezwijken, kun je ernstige ongelukken krijgen. De politie 
heeft ordehandhaving als specialiteit, de brandweer let op dit soort 
fysieke gevaarsaspecten. Daarin versterken we elkaar. Je moet met 
alles rekening houden. Daarom is een belangrijke les dat de 
veiligheid rond een groot evenement altijd een multidisciplinaire 
aanpak vraagt, ook al lijkt het primair een openbare orde-aangele-
genheid. Onze werkwijze volgens het principe “dienstbaar aan de 
politie”, was een situationele opschaling die aansloot bij de 
omstandigheden. Wat we hiervan leren is dat je niet altijd star de 
voorgeschreven crisisbeheersingsstructuur moet volgen, maar voor 
de teams de samenstelling en werkwijze kiest die passend is bij de 
situatie.”

Na de eerste verloren wedstrijd op 7 mei kwam er een dag later geen 
huldiging, maar direct na de match waren er wel schermutselingen 
in de Rotterdamse binnenstad. CoPI en ROT waren paraat en 
konden direct doorschakelen naar de acute fase, al was het SGBO 
van de politie bij de bestrijding van de ongeregeldheden in de lead. 

Bij de uiteindelijke feestelijke huldiging op 15 mei op de Coolsingel 
was de sfeer heel anders, vriendelijker en feestelijker. Het belang-
rijkste aandachtspunt voor de veiligheidspartners was “crowd 
management”. Hans Broekhuizen besluit: “Grote mensenmassa’s op 
een beperkte ruimte zijn altijd een risicofactor. Dat hebben grote 
incidenten in het verleden bewezen. Zoals de ongelukken als gevolg 
van gedrang in menigten bij festivals in Duisburg en Roskilde. 
Lessen van die eerdere incidenten zijn toegepast in ons crowd 
managementbeleid. Zo heeft de gemeente in samenspraak met het 
evenementenbureau van de VRR en de betrokken evenementen 
productiemaatschappij de mensenmassa op de Coolsingel 
gecompartimenteerd in vakken van maximaal een paar duizend 
personen. Als scheiding zijn stage barriers gebruikt, hekwerken die 
niet kunnen omvallen, zodat bij een eventuele panieksituatie 
mensen niet massaal dezelfde kant op stromen en elkaar verdruk-
ken. Tussen de vakken was vrije ruimte gecreëerd. Als vluchtroute 
voor mogelijke noodsituaties en ook als vrije route voor hulpverle-
ners. Zo konden we 150.000 Feyenoordfans een mooi en veilig feest 
geven.”

Foto: Roel Dijkstra
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to be vital oR not to be vital

Het identificeren van vitale processen 
voor Nederland

 ■ Marijn Zumker1

Sommige processen zijn zo vitaal voor de Nederlandse samenleving 
dat uitval of verstoring tot ernstige maatschappelijke ontwrichting 
leidt en een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Hierbij 
gaat het, onder meer, om vitale processen zoals de landelijke 
elektriciteitsvoorziening en drinkwatervoorziening, maar bijvoor-
beeld ook de inzet van politie en defensie. De impact van inciden-
ten in de vitale infrastructuur, de snelheid van technologische 
ontwikkelingen, de verandering van (cyber)dreigingen en de 
toenemende onderlinge verwevenheid van vitale infrastructuur 
maakt dat blijvende aandacht voor het verhogen en borgen van de 
weerbaarheid van de vitale infrastructuur noodzakelijk is. Het is van 
belang dat Nederland deze processen op een gepaste wijze inzichte-
lijk maakt en identificeert als vitale infrastructuur.1

HerijKing vitale infrastruCtuur
Private partijen en overheden werken samen om de continuïteit en 
weerbaarheid te garanderen en zo maatschappelijke ontwrichting te 
voorkomen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) – of 
meer in het bijzonder de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 
en Veiligheid (NCTV) – heeft hierin een coördinerende rol.

In de voortgangsbrief aan de Tweede Kamer van 8 november 2013 
heeft de minister van Veiligheid en Justitie toegezegd om het beleid 
rondom de bescherming van de vitale infrastructuur te herijken2. De 
herijking3 had als doel een geactualiseerde en aangescherpte aanpak 
voor de bescherming van de vitale infrastructuur te ontwikkelen. In 
deze herijking is van een indeling in vitale sectoren overgestapt op 
een indeling in vitale processen. Omdat niet alle processen binnen 
een sector vitaal zijn, ligt de focus nu op de vitale processen in 
plaats van de sectoren als geheel.

vitaliteitsbeoordeling
Een proces is vitaal, wanneer een samenleving hier zo afhankelijk 
van is dat als dit uitvalt zij niet meer normaal kan functioneren, hier 
aanzienlijke schade door ondervindt en een keteneffect kan 
veroorzaken. De beoordeling of een proces vitaal is, wordt gemaakt 
wanneer maatschappelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld verande-
rende dreigingen of risico’s en evaluaties van incidenten) daar 
aanleiding toe geven. De vitaliteitsbeoordeling wordt gemaakt op 

1 Dit artikel is gebaseerd op een afstudeeronderzoek van de auteur in het kader 
van een stage bij de NCTV.

2 Voortgangsbrief Nationale Veiligheid. TK 30 821, nr. 19.
3 Zie uitgebreid in: Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing 13(2015) nr. 3.

basis van de opgestelde impactcriteria (economische, fysieke en 
sociaal-maatschappelijke impact). Deze criteria zijn ontwikkeld aan 
de hand van de beoordelingssystematiek van de Nationale 
Risicobeoordeling (NRB) uit de Strategie Nationale Veiligheid4. 

randvoorWaarden
Het is belangrijk dat voorafgaand aan de beoordeling rekening 
wordt gehouden met een aantal factoren. Primair wordt uitgegaan 
van een worst case scenario (maximale impact). Voor de beoorde-
ling wordt dus verondersteld dat het betreffende proces volledig 
uitvalt, als dat ook daadwerkelijk mogelijk is. In het scenario wordt 
bovendien gewerkt vanuit een all-hazard benadering. Er wordt dus 
gekeken naar zowel natuurlijke oorzaken als (on)opzettelijk 
menselijk gedrag. Daarnaast worden niet alleen de directe gevolgen 
van uitval beoordeeld, maar ook de cascade-effecten, voor zover 

4 Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) (2012). Werken met Scenario’s, 
risicobeoordeling en capaciteiten in de Strategie Nationale Veiligheid.

©Shutterstock
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deze effecten in verband staan met de oorspronkelijke uitval. Het is 
voor de analyse wel van belang om een helder onderscheid te 
maken tussen directe effecten en keteneffecten.

indiCatoren
Naast de drie bovenstaande impactcriteria (economische, fysieke en 
sociaal-maatschappelijke impact) en de cascade-effecten, zijn er ook 
nog andere indicatoren te benoemen die een indicatie kunnen 
geven of een proces onderdeel is van de vitale infrastructuur.  
Deze indicatoren keren terug in de “pre vitaliteitsbeoordeling”,  
een voorverkenning die voorafgaand aan de (eigenlijke) “vitaliteits-
beoordeling” uitgevoerd wordt op het (waarschijnlijk vitale) proces. 
De meerwaarde van deze voorverkenning is dat het (vitale) proces 
op een efficiënte manier inzichtelijk wordt gemaakt, waarna 
besloten kan worden of een intensievere beoordeling nodig is.  
Als het proces uiteindelijk niet tot de vitale infrastructuur behoort, 
zorgt dit voor een onevenredige belasting voor alle stakeholders in 
het proces. Met de pre vitaliteitsbeoordeling wordt er op een veel 
compactere wijze een beoordeling gedaan, waaruit kan worden 
afgeleid of het geteste (vitale) proces in aanmerking komt voor de 
vitaliteitsbeoordeling. Enkele indicatoren worden hieronder 
toegelicht.

- Wet- en regelgeving op de continuïteit
 Zo kan er gekeken worden of er wet- en regelgeving of beleid 

gemaakt is op de continuïteit van het proces. Dit vertelt namelijk 
iets over hoe belangrijk onze samenleving het vindt dat de 
continuïteit van het proces in stand gehouden wordt. Leggen wij 
dit als samenleving zelfs wettelijk vast, dan kan dit een indicatie 
geven hoe vitaal dit proces voor ons is. Zo is bijvoorbeeld de 
continuïteit van het drinkwaterproces vastgelegd in de drink-
waterwet en die van elektriciteit in de elektriciteitswet.

- Dreigingsanalyses
 Ook is het interessant om te kijken of het betreffende proces 

genoemd wordt in Nationale dreigingsanalyses. Deze dreigings-
analyses geven namelijk een onafhankelijk beeld waarin de 
belangrijkste dreigingen voor Nederland terugkomen en bepaalde 
trends en ontwikkelingen worden gedeeld. Indien het proces 
genoemd wordt in één van de analyses zou dat mogelijk samen 
kunnen hangen met het (toenemende) vitale belang ervan. 
Voorbeelden zijn het DTN (Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland), 
NVP (Nationaal Veiligheidsprofiel), CSBN (Cyber Security Beeld 
Nederland) of de Risicoprofielen van de Veiligheidsregio’s.

- Veranderingen op technologisch en/of economisch gebied
 Een proces wordt niet zomaar vitaal, dit gaat gepaard met een 

groeiende afhankelijkheid van de samenleving van het proces 
door de jaren heen. Het is relevant om te onderzoeken of het 
proces de laatste jaren veranderingen heeft doorgemaakt op 
zowel technologisch als economisch gebied, of dat er een trend 
zichtbaar is dat dit de komende jaren gaat gebeuren. Deze 
ontwikkelingen kunnen geleidelijk van aard zijn, maar ook 
verstorend. Denk hierbij aan een grote fluctuatie (zoals een 
veranderende omgeving) in de sector.

 Een bekend voorbeeld op technologisch gebied is de toegeno-
men afhankelijkheid van internet en mobiele telefonie, maar 
denk ook aan de ontwikkelingen omtrent zelfrijdende auto’s of 
drones. Bij ontwikkelingen op economisch gebied kan gedacht 
worden aan overheersing van de markt door enkele spelers. Dit 
zorgt ervoor dat het proces minder redundant is vanwege een 
lager aantal aanbieders. Bij uitval van (één of meer van) deze 
aanbieders zal de impact op de samenleving vele malen groter 
zijn. Vergelijk het met het voorbeeld dat één supermarktketen te 
maken heeft met een storing en haar producten niet meer kan 
leveren. Als de gemeenschap zijn boodschappen nog elders kan 
halen, zoals bij een andere supermarkt, is de impact op de 
gemeenschap vele malen lager dan wanneer die supermarkt-
keten de enige aanbieder in de buurt is.

- Vitaal in andere landen
 Natuurlijk is het zeker ook nuttig om over de grens te kijken. 

Welke processen zijn er bij onze buurlanden geclassificeerd als 
vitale infrastructuur? Nederlandse vitale processen zijn vaak 
verbonden in netwerksectoren die niet bij de grens stoppen.  
Als iets in Duitsland of België wordt bestempeld als vitaal, is het 
goed mogelijk dat het in Nederland ook vitaal is. Hierin hoef je je 
niet alleen te beperken tot de buurlanden, ook landen met 
dezelfde culturele kenmerken (bijvoorbeeld Scandinavië) zijn 
relevant om bij de beoordeling te betrekken. Deze samenlevin-
gen zijn op veel vlakken vaak vergelijkbaar met die van 
Nederland. Landen met andere culturele kenmerken richten hun 
samenleving bovendien vaak anders in. In Spanje of Amerika zijn 
ze beter gewend om met, bijvoorbeeld, stroomuitval om te gaan. 
Uitval van het proces zal daar een veel lagere impact hebben dan 
het in onze samenleving heeft. Het is dus belangrijk de scope 
niet te groot te maken.

ten slotte
De samenleving is continu in ontwikkeling; dreigingen en afhanke-
lijkheden veranderen. Denk hierbij aan de toename van de 
cyberdreiging en cyberafhankelijkheid in onze samenleving die 
gepaard gaat met de snelle technologische ontwikkelingen. 
Hierdoor is het belangrijk om continu kritisch te blijven kijken naar 
onze samenleving en de vitale infrastructuur. Nieuwe processen 
kunnen vitaal worden, terwijl andere processen juist een afnemend 
belang hebben voor de samenleving. Daarom voert de overheid, in 
samenwerking met haar partners, periodieke beoordelingen uit in 
de sectoren. Hierbij worden nieuwe ontwikkelingen in kaart 
gebracht en nieuwe vitale processen geïdentificeerd. Zo kunnen we 
er samen zo goed mogelijk voor zorgen dat onze vitale infrastruc-
tuur voldoende weerbaar blijft. 
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Hoe regisseer je een veiligheidsketen?

Ketens in het veiligheidsdomein worden veelal gevormd door onafhankelijke organisaties. Om uitvoering te geven aan 
beleid is samenwerken een must. Maar hoe regisseer je de samenwerking in een keten? In deze bijdrage beschrijf ik 
manieren om een coherente werking van betrokken organisaties te bevorderen. Daarbij maak ik gebruik van inzichten 
opgedaan tijdens een studie naar regie in de vreemdelingenketen. 

 ■ Dr. R. van der Kleij 
TNO

Ketens zijn een “populair” onderwerp. Meer en meer wordt er in 
ketenverband gewerkt op organisatie-overschrijdende beleids-
terreinen, zoals jeugdcriminaliteit, terrorisme, overlast door 
verwarde personen en de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. 
Een keten kan worden omschreven als een samenwerkingsverband 
van een aantal onafhankelijke maar onderling afhankelijke actoren 
rond een ketenprobleem gericht op een gezamenlijk doel. Een 
ketenprobleem in het veiligheidsdomein is veelal een maatschap-
pelijk probleem dat alleen door meerdere partijen samen kan 
worden opgelost1. 

een voorbeeld: de vreemdelingenKeten
De vreemdelingenketen wordt gevormd door een keten van 
organisaties en bestuursdepartementen werkzaam op het (publieke) 
vreemdelingendomein, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst 
(IND), het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de Dienst 
Terugkeer en Vertrek (DT&V), de afdeling Vreemdelingen, 
Identificatie en Mensenhandel van de Nationale politie (AVIM) en de 
Koninklijke Marechaussee (KMar). De vreemdelingenketen werkt 
nauw samen met andere “ketens” en organisaties, maar ook met 
gemeenten en andere instanties op het lokale uitvoeringsniveau. De 
vreemdelingen keten voert, onder regie van het directoraat-generaal 
Vreemdelingenzaken (DG VZ) van het ministerie van Veiligheid en 
Justitie, het vreemdelingenbeleid uit, zoals juridisch verankerd in 
o.a. de Vreemdelingenwet 2000. Aangezien er tussen veel partners 
een niet-hiërarchische relatie bestaat is samenwerking onontbeerlijk.

regie binnen de vreemdelingenKeten
Om omslachtigheid, tegenstrijdigheden of manco’s te voorkomen 
in de dienstverlening richting asielzoekers, dient regie op de 
samenwerking plaats te vinden. Regie kun je zien als het inzetten 
van tastbare instrumenten of het nemen van maatregelen om een 
coherente werking van betrokken organisaties te bevorderen2. 
Binnen het DG VZ houdt de afdeling Ketensturing binnen de 
Directie Regie Vreemdelingenketen (DRV) zich bezig met vraagstuk-

1 (Voor meer over ketens, zie: http://www.noraonline.nl/wiki/Ketensturing/
De_wereld_van_ketens/Wat_is_een_keten%3F)

2 E. Beuselinck, Shifting public sector coordination and the underlying drivers of change: 
a neo-institutional perspective, Doctoral dissertation, Victoria University of 
Wellington, 2008.

ken op het gebied van regie. De afdeling Ketensturing adviseert o.a. 
de directeur-generaal als ketenregisseur en de vreemdelingenketen 
in het geheel door het formuleren van afspraken over de te bereiken 
doelen en de monitoring van de uitvoering daarvan.

Regie is niet altijd even makkelijk. In 2015 steeg de instroom van 
asielzoekers en nareizigers in Nederland tot ruim 58.000 personen, 
meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2014. De verhoogde 
instroom leidde tot de nodige uitdagingen voor de vreemdelingen-
keten om zaken als onderdak, doorstroom van statushouders uit de 
opvang naar huisvesting in gemeenten en kwaliteit van de proces-
gang te waarborgen. Door de media werd de verhoogde instroom 
als een vluchtelingencrisis bestempeld3. De verhoogde instroom 
vroeg om maximale inzet door de keten om de opgedragen taken 
uit te kunnen voeren. Door de hoge instroom van asielzoekers werd 
de noodzaak zichtbaar voor andere regie van ketensamenwerking. Een 
voorbeeld van deze noodzaak kan worden gevonden rondom de 
opvang van asielzoekers4. Dit is een taak waarvoor het COA 
verantwoordelijk is. Uit een onderzoek van het Instituut Fysieke 
Veiligheid naar de crisisnoodopvang blijkt dat bijna de helft van de 
gemeenten die deelnamen aan het onderzoek niet tevreden waren 
over de wijze waarop het COA regie had gevoerd. Omdat het COA 
onvoldoende informatie verstrekte over de asielprocedure, de groep 
asielzoekers die de gemeente zou opvangen en de vergoeding van 
de onkosten, wisten de gemeenten niet precies waar ze aan toe 
waren en waar ze nu precies verantwoordelijk voor waren. Een 
andere manier van regievoeren kan worden gevonden in het besluit 
van het kabinet in het najaar van 2015 om voor afstemming en 
coördinatie van de verhoogde asielstroom te gaan werken in de 
nationale crisisstructuur5+6. Binnen deze tijdelijke structuur vond 
sturing plaats op alle activiteiten van de Rijksoverheid om de 
asielstroom in goede banen te leiden7. En ook al is de instroom in 
2016 mede door de overeenkomst met Turkije vooralsnog fors 

3 Zie bijvoorbeeld: https://nos.nl/artikel/2063227-de-vluchtelingencrisis-in-vijf-
grafieken.html 

4 Zie Vluchtelingencrisis 2015: Lessen uit de crisisnoodopvang, IFV 2015, 52. 
5 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2013/04/26/nationaal-

handboek-crisisbesluitvorming 
6 Zie ACVZ, Pieken en dalen. Naar een duurzaam systeem voor opvang van asielzoekers 

en huisvesting en integratie van vergunninghouders, 2017. https://acvz.org/pubs/
pieken-en-dalen-naar-een-duurzaam-systeem-voor-opvang-van-asielzoe-
kers-en-huisvesting-en-integratie-van-vergunninghouders/ 

7 Zie: http://www.burgemeesters.nl/sites/www.burgemeesters.nl/files/
File/151105_Handreiking%20hoge%20asielinstroom_web_def.pdf , 8. 
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gedaald, het is mogelijk dat in de komende jaren opnieuw pieken in 
de instroom van asielzoekers ontstaan. Kennis is nodig voor een 
samenhangende aanpak in de uitvoering van het vreemdelingen-
beleid nu en in de toekomst. 

een palet van sturingsmaatregelen
De behoefte aan kennis over het regisseren van samenwerking 
bestaat binnen de vreemdelingenketen, maar kan ook zeker worden 
gevonden bij ketens in het veiligheidsdomein. De notie is aanwezig 
dat er verschillende manieren zijn om regie vorm te geven. Maar 
ook dat de effectiviteit van verschillende vormen van regie wordt 
bepaald door omstandigheden waar de keten slechts in beperkte 
mate invloed op kan uitoefenen. De vraag is dan wanneer welke 
vorm van regie het beste kan worden toegepast.

Een eerste aanzet tot het beantwoorden van deze vraag is het komen 
tot een overzicht van regiemaatregelen. Om tot dit overzicht te 
komen, zijn in 2016 interviews gehouden met beleidsmedewerkers 
van verschillende organisaties uit de vreemdelingenketen. Ook is de 
bestuurskundige literatuur bestudeerd. De tabel toont de door ons 
gevonden dertien regiemaatregelen. De maatregelen zijn onderver-
deeld volgens een klassiek en een gedragsmatig perspectief. Het 
klassieke perspectief biedt een mechanistische benadering van 
ketenregie. Het gedragsmatig perspectief legt de nadruk op het feit 
dat organisaties groepen van mensen zijn en geeft een mensgerich-
te kijk op ketensturing. Ten opzichte van de klassieke benadering is 
het gedragsmatig perspectief minder voorschrijvend maar meer 
gericht op het verwerven van inzichten over menselijk gedrag. 
Overigens is het van belang om hier op te merken dat de onderver-
deling niet heeft plaatsgevonden langs een twee-keuzeschaal, maar 
eerder volgens een bipolaire schaal, met beide perspectieven als 
schaaluitersten. 

In de praktijk van de vreemdelingenketen zien we verschillende 
voorbeelden van regiemaatregelen, passend bij beide perspectieven. 
Standaardisatie door procedures (regels) wordt binnen de vreemde-
lingenketen, als voorbeeld van een klassiek mechanisme, met 
regelmaat ingezet. Bijvoorbeeld in de vorm van standaardisatie van 
werkprocessen, outputsturing, het ontwikkelen van ketenjaarplannen 
en draaiboeken, zoals het Draaiboek Hoge Instroom Asielzoekers. 

Andere voorbeelden zijn cross-departementale agentschappen.  
Dit zijn organisatiestructuren gericht op het stroomlijnen van het 
werk van verschillende instanties rondom een bepaald thema. Een 
voorbeeld hiervan is het Ketenbreed Operationeel Coördinatie-
centrum Vreemdelingen (KOCV). Het KOCV coördineert vervoers-
bewegingen van asielzoekers.
Een voorbeeld van een gedragsmatig mechanisme is het gebruik  
van stuurgroepen. Praktijkvoorbeelden van stuurgroepen zijn de 
deelberaden, het “MT vreemdelingenzaken”, het overleg vreemde-
lingenzaken “kleine keten” en het Topberaad.
Een ander voorbeeld van een gedragsmatig mechanisme is het 
aanstellen van verbindingspersonen ofwel liaisons. Zij zoeken naar 
kansen voor samenwerking of verbetering van de bestaande 
samenwerking. Een voorbeeld van verbindingspersonen is de 

regie-instrumenten en voorbeelden van 
maatregelen

I. Klassiek perspectief
A  Standaardisatie: Het standaardiseren van werkprocessen, 

resultaten, vaardigheden, normen, waarden, regels en 
procedures, die bepalen wie, wanneer wat moet doen.

B  Fuseren: Het laten samengaan van voorheen zelfstandige 
economische of sociale partijen, zonder dat de functionele 
specialisatie direct wordt aangeraakt. 

C  Naar boven delegeren: De bevoegdheid over de sturing naar 
boven in de hiërarchie delegeren, bijvoorbeeld naar de 
directeur-generaal Vreemdelingenzaken.

D  Groeperen van verwante deeltaken: Het samenvoegen van 
identieke of verwante deeltaken of taakvelden, die 
complementair zijn.

E  Directe supervisie: De verantwoordelijkheid geven over de 
werkzaamheden van de overige partners aan één van de 
ketenpartners. 

F  Cross-departementale agentschappen: Het oprichten van 
agentschappen die het werk van verschillende instanties 
kunnen stroomlijnen rondom een bepaald thema, zoals 
ketenlogistiek.

II. Gedragsmatig perspectief
A  Stuurgroepen: Een geformaliseerde coördinerende (perma-

nente) stuurgroep van (keten)partners oprichten, waarin 
activiteiten worden afgestemd, problemen besproken en 
afspraken worden gemaakt in belang van de keten.

B  Project- en werkgroepen: Het samenwerken in tijdelijke 
werkeenheden tussen ketenpartners, zoals werkgroepen, 
projecten of programma’s. 

C  Speciale vertegenwoordigers: Eén onafhankelijke vertegen-
woordiger aanstellen (tijdelijk) om beleid en uitvoering op 
bepaald vlak te coördineren, veelal buiten de bestaande 
structureren van departementen. 

D  Zelfsturing: Geen regie voeren en afzien van sturing, maar 
ook ruimte bieden aan spontane structuren binnen de 
keten, zonder formele hiërarchische machtsrelatie.

E  Estafette-coördinatie: Verantwoordelijkheid voor de wijze 
waarop de afstemming plaatsvindt op koppelvlakken in de 
keten opdragen aan de direct opvolgende partij en de 
direct voorgaande partij op de koppelvlakken in de keten.

F  Verbindingspersonen: Aanstellen van actoren met als doel het 
behartigen van de relatie tussen ketenpartners, bijv. door 
het detacheren van verbindingspersonen bij ketenpartners.

G  Consulteren van anderen: Het consulteren en informeren van 
instanties, organisaties uit het maatschappelijk midden-
veld, belangengroeperingen of relevante personen 
(experts: wetenschappers of consultants) buiten de keten. 
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onlangs aangestelde taskforce-managers bij het COA. Ook de 
afdeling Ketensturing binnen het DG VZ kan worden gezien als een 
“verbindingspersoon”. Deze afdeling faciliteert de samenwerking 
tussen de ketenpartners.

aan de slag met Ketenregie
Het overzicht zoals weergegeven in de tabel toont verschillende 
regie-instrumenten en voorbeelden van deze instrumenten. Het 
overzicht is gebruikt in twee workshops. Eén workshop is uitgevoerd 
met medewerkers van DG VZ. De andere workshop met leden van de 
leerkring ketensamenwerking: een interdepartementaal kennisuit-
wisselings-platform. Aan de hand van door de deelnemers inge-
brachte praktijksituaties is gezamenlijk nagedacht over het nut en 
de mogelijkheden van regie. Er is gekeken naar reeds in gebruik 
zijnde vormen en mogelijkheden voor nieuwe vormen van regie op 
de samenwerking. Ook is nagedacht over manieren om (nog) meer 
succesvol te zijn in regie en besturing. 
De deelnemers waren blij met de kans om van elkaar te kunnen 
leren hoe je kunt omgaan met regie: “Het gaf inzicht in lacunes in 
besturing en bewustwording over hoe besturing beter in te zetten. 
“De workshop riep ook vragen op. “Veel instrumenten worden al 
toegepast binnen de keten. We doen al veel, maar doen we het 
goed?” en “Welke vormen van coördinatie werken het beste voor 
welke (wisselende) rol, van bijvoorbeeld ketenregisseur, opdracht-
gever of financier, waarbij je soms afrekent en dan weer faciliteert.”

tot slot
De workshop en het overzicht van regiemaatregelen zijn hulp-
middelen om binnen de keten met elkaar aan de slag te gaan met 
ketenregie. Deze hulpmiddelen kunnen leiden tot verhoging van 

het bewustzijn van ketenpartners over noodzaak, nut en mogelijk-
heden van regie. Het overzicht kan ook dienen als referentiekader. 
Het overzicht toont immers mogelijkheden voor ketenregie. 
Onbenutte mogelijkheden in de praktijk kunnen zodoende aan het 
licht worden gebracht. Zo bleek uit een interview met een beleids-
medewerker dat in de vreemdelingenketen nog weinig de regie 
wordt overgelaten aan partijen of instanties die formeel geen 
regierol hebben in de keten, maar die wel degelijk toegerust én 
gemotiveerd zijn om een bijdrage te leveren, zoals bepaalde lokale 
vrijwilligersorganisaties. Ketenpartners zouden condities kunnen 
scheppen die sturing door andere partijen bevorderen, zoals het 
beschikbaar stellen van faciliteiten. Dit kan andere partijen helpen 
om delen van de regie op zich te nemen. Zoals de recent gepubli-
ceerde aanzet tot een strategische toekomstagenda8 stelt: “het 
maatschappelijk probleem moet het organiserende principe van  
de samenwerking zijn, niet “wie er over gaat”.”

Het is goed om te realiseren dat voor het succesvol regisseren van 
een keten meer nodig is dan een overzicht van maatregelen alleen. 
Er is ook kennis nodig van onderliggende succesfactoren en hoe 
deze op elkaar inwerken. Wanneer werkt welke maatregel het beste? 
Wat is een optimale mix van maatregelen gegeven een specifieke 
situatie? Coördinatie tussen partijen uit het maatschappelijk 
middenveld vergt mogelijk een andere mix van maatregelen dan 
afstemmen met partijen binnen de eigen organisatie. 
Kennisopbouw op deze onderwerpen is gewenst. De coherente 
werking van veiligheidsketens kan daarmee worden bevorderd. 

8 Zie: https://www.venjdialoog.nl/

https://www.venjdialoog.nl/
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Veiligheid in een wereld van 
verbindingen
Op 12 september jl. organiseerde de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid (WRR) – in samenwerking met de Vereniging 
voor Bestuurskunde – een paneldiscussie over het WRR-rapport 
Veiligheid in een wereld van verbindingen. Twee vragen stonden 
centraal in de discussie. Deelt het panel de analyse van de WRR dat 
het veiligheids- en defensiebeleid moet beantwoorden aan de vele 
verbindingen tussen ontwikkelingen in binnen- en buitenland?  
Wat vindt het panel van de institutionele WRR-voorstellen om de 
verbinding tussen intern en extern veiligheidsbeleid te versterken?

geïntegreerde veiligHeidsstrategie
Het panel deelde in grote lijnen de analyse van het WRR-rapport. 
Veiligheid kan niet meer uitsluitend worden gevonden in verschan-
sing tegen agressie van buitenaf, maar moet berusten op inzicht in 
de vervlechting tussen ‘intern’ en ‘extern’. In de woorden van het 
rapport: national security, flow security en human security zijn 
kernbegrippen van een geïntegreerde veiligheidsstrategie.

nieuWe instituties
De WRR doet ook een aantal aanbevelingen, zoals het samenvoegen 
van de nationale en internationale veiligheidsstrategie en de 
oprichting van een ‘Algemene Raad voor de Veiligheid’. Ter onder - 
steuning daarvan bepleit de WRR ook de oprichting van een 
Planbureau voor de Veiligheid. Op deze institutionele voorstellen 
reageerden de topambtenaren in het panel met de nodige reserves. 
De bestaande interdepartementale overleggen en ondersteuning 
van de strategievorming zouden voldoen. WRR-lid Hirsch Ballin was 
daarentegen van mening dat de huidige arrangementen slechts 
oppervlakkig recht doen aan de complexe verwevenheid van onze 
veiligheidssituatie. 

De bijeenkomst vond plaats in het kader van de door de Vereniging 
voor Bestuurskunde en de Vereniging voor OverheidsManagement 
georganiseerde tour ‘Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren’. 
Het WRR-rapport werd op 10 mei jl. gepresenteerd. 

Nieuwsbericht WRR

Panelleden vlnr Ernst Hirsch Ballin (raadslid WRR), Wim Bargerbos (hoofddirecteur Beleid Ministerie van Defensie), Arjen Boin (hoogleraar publieke instituties en governance en 
expert op gebied crisismanagement en veiligheid Leiden University), Pieter Jan Kleiweg de Zwaan (plv. directeur-generaal Politieke Zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken),  
HP Schreinemachers (directeur Analyse en Strategie, NCTV)

https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/05/10/veiligheid-in-een-wereld-van-verbindingen
https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/05/10/veiligheid-in-een-wereld-van-verbindingen
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Wat denken Nederlanders over 
terrorismebeleid?
Het dreigingsbeeld voor terrorisme in Nederland staat momenteel op niveau vier van vijf. Dit houdt in dat het dreigingsniveau 
substantieel is en dat de kans op een aanslag dus reëel is. Na verscheidene aanslagen de laatste jaren op verschillende plaatsen 
in Europese landen zal dit niemand verbazen. Waar wel vragen bij kunnen worden gesteld, is de vanzelfsprekendheid waarmee 
politici en journalistiek aangeven dat de maatschappij extra veiligheidsmaatregelen zou verlangen als reactie op deze terreur-
dreiging. Uit een publieksonderzoek van Crisislab naar de perceptie van “de gewone burger” ten aanzien van de extra veilig-
heidsmaatregelen op Schiphol Airport afgelopen jaar blijkt dat dit iets ingewikkelder ligt. Ja, veel Nederlanders denken dat meer 
veiligheidsmaatregelen een beetje helpen maar een ruime meerderheid zou als zij bestuurder waren daar niet in investeren. 

 ■ Ira Helsloot 
Hoogleraar Besturen van Veiligheid Radboud Universiteit

 ■ Manon Jurgens 
Onderzoeker bij de Stichting Crisislab

aanleiding voor Het publieKsonderzoeK1

Schiphol is de grootste en drukste luchthaven van Nederland. Per 
maand vinden er ongeveer 40.000 vluchten plaats. Het passagiers-
aantal is in de piektijden, zoals in de zomer, rond de 7 miljoen 
passagiers per maand. Ook economisch gezien is de luchthaven van 
groot belang voor Nederland. 

In de zomer van 2016 werd besloten tot extra structurele veiligheids-
maatregelen op en rond Schiphol Airport. De directe aanleiding 
waren signalen die door de veiligheidsdiensten ontvangen waren 
over een vermeende dreiging. Deze veiligheidsmaatregelen 
bestonden uit het extra controleren van de toegangswegen naar  
de luchthaven en het extra surveilleren door de Koninklijke 
Marechaussee op de luchthaven zelf.

Een wetenschappelijk interessante vraag is nu of reizigers van en 
naar Schiphol de maatregelen die genomen zijn steunen en wat zij 
zelf zouden doen wanneer zij op de stoel van de bestuurder gezet 
worden. In onderzoeken naar de perceptie van burgers over 
veiligheidsmaatregelen wordt immers vaak maar één kant belicht, 
namelijk de kant van de “burger als consument” die altijd om meer 
maatregelen vraagt. Politici, journalisten en onderzoekers vragen 
echter niet door waardoor de indruk gewekt wordt dat de 
Nederlanders altijd maar meer veiligheidsmaatregelen verlangen. 
Door de Nederlanders ook te vragen wat ze zouden doen als ze als 
bestuurder slechts beperkte middelen tot hun beschikking hebben, 
kan een rijker beeld verkregen worden.2

1 Het onderzoek werd uitgevoerd in januari 2017, nog voor enkele recente 
aanslagen waren gepleegd in Parijs, Londen, Stockholm en Manchester, maar 
na aanslagen in Brussel, Nice, Berlijn en Istanbul.

2 Zie ook andere publieksonderzoeken die door Crisislab zijn uitgevoerd op onder 
andere de thema’s jeugdzorg, hoogwater, gevaarlijke stoffen en asbestbrand.

Om deze wetenschappelijke vraag te beantwoorden is het publieks-
onderzoek dat door studenten van de masteropleiding Besturen van 
Veiligheid van de Radboud Universiteit Nijmegen jaarlijks wordt 
uitgevoerd, hieraan gewijd. Om een indruk te krijgen wat reizigers 
op Schiphol echt vinden van de maatregelen die genomen zijn en 
om uit te vinden waar zij het geld aan zouden besteden als ze 
bestuurder waren, namen de studenten enquêtes af bij 207 reizigers 
op Schiphol.

resultaten veiligHeidsperCeptie3

Met de veiligheidsinschatting van de Nederlander zit het wel goed: 
Een grote meerderheid van de respondenten voelde zich veilig op de 
luchthaven. Dit terwijl een meerderheid wel van mening was dat de 
kans op een terroristische aanslag was verhoogd. De verklaring voor 
deze ogenschijnlijke discrepantie is dat een grote meerderheid 
(terecht) inschatte dat de kans dat zij betrokken zouden raken bij 
een aanslag (zeer) klein was. Ze schatten de kans dat ze zouden 
komen te overlijden bij een verkeersongeval of een ongeval in huis 
veel hoger in. 

Andere wel genoemde argumenten van mensen die zich veilig 
voelen zijn dat er in hun beleving goede beveiliging is, zowel 
kwalitatief als kwantitatief, of dat er nog nooit iets is gebeurd op 
Schiphol. 

De 6% van de reizigers die zeiden zich onveilig te voelen, gaven aan 
dat er in Europa de laatste tijd veel aanslagen zijn en dat dit op 
Schiphol ook kan gebeuren.

3  In de tekst wordt gebruik gemaakt van de term ‘meerderheid’. Een meerder-
heid betekent dat het gaat om meer dan 50% van de respondenten. Onder een 
ruime meerderheid wordt een meerderheid van tussen de 60% en 70% 
verstaan. Een grote meerderheid is een meerderheid van meer dan 70%. Een 
percentage tussen de 30% en 50% wordt aangeduid met een ‘groot gedeelte’.
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resultaten burger als Consument
We hebben de reizigers gevraagd of zij een voorstander zijn van 
extra bewaking/surveillance door de Koninklijke Marechaussee en 
strengere veiligheidscontroles op luchthaven Schiphol. Een grote 
meerderheid van de respondenten (88%) gaf aan positief te staan 
tegenover het nemen van deze extra maatregelen om de veiligheid 
te vergroten. 

Aan de respondenten hebben we vervolgens gevraagd of zij vinden 
dat deze maatregelen ook iets bijdragen aan het voorkomen van 
terroristische aanslagen op Schiphol. Uit de antwoorden blijkt dat 
nu een ruime meerderheid van zo’n 65% vindt dat deze maatregelen 
bijdragen aan het voorkomen van terroristische aanslagen. Zo’n 
20% van de respondenten vindt dus dat de maatregelen geen zin 
hebben, maar zou ze als consument wel wenselijk vinden.

Een heel andere vraag is het effect van de maatregelen op de 
perceptie van veiligheid op Schiphol. Een meerderheid van de 
respondenten (58%) voelt zich veiliger op Schiphol door de extra 
maatregelen die genomen zijn. 

Het is natuurlijk makkelijk om als consumerende burger te zeggen 
dat je blij bent met de extra inzet door de marechaussee of met de 
extra controles, maar vervolgens is de vraag of mensen dan ook 
bereid zijn om zelf voor deze maatregelen te betalen. De helft van 
de respondenten (50%) zegt niet bereid te zijn om bijvoorbeeld een 
hogere vliegticketprijs te betalen in ruil voor meer marechaussee of 
meer controles, terwijl 43% dat wel is. Op de vraag of mensen een 
langere wachtrij en/of vertraging over hebben voor meer veiligheid, 
geeft een grote meerderheid (75%) aan dat zij dit ervoor over hebben.

resultaten burger als bestuurder
Het beeld van de consumerende burger die wel extra veiligheids-
maatregelen wil maar twijfelt of die maatregelen helpen en of hij 
ervoor wil betalen, kennen we uit veel eerdere onderzoeken. Wat nu 
als diezelfde burger in de positie van bestuurder wordt geplaatst?

Allereerst bevroegen we de respondenten als de burgemeester van 
Haarlemmermeer. Hierbij moest de respondent een keuze maken 
uit zes verschillende maatregelen waarin geïnvesteerd kon worden, 
te weten onderwijs, het voorkomen van een terroristische aanslag 
op Schiphol, renovatie van woningen, verkeersveiligheid, voor-
koming van vernieling/diefstal en de aanpak van alcohol- en 
drugsgebruik onder jongeren. Hieruit bleek dat een meerderheid 

van de respondenten als burgemeester kiest voor onderwijs als 
prioriteit om in te investeren. Het voorkomen van een terroristische 
aanslag komt daarna met 17%. Met andere woorden, ongeveer een/
vijfde van de respondenten kiest ervoor om als burgemeester te 
investeren in het voorkomen van een terroristische aanslag, de 
overige vier/vijfde legt de prioriteit bij ander beleid.

Zou dat anders zijn als de reizigers minister van Veiligheid en Justitie 
waren? Nu was er een keuze tussen meer blauw op straat in 
achterstandswijken, voorkomen van terroristische aanslagen 
Schiphol, meer controle internationale treinen, cybercriminaliteit 
aanpakken, cameratoezicht in winkelcentra en het aanpakken van 
woninginbraken. Meer blauw op straat en cybercriminaliteit werden 
het vaakst genoemd, beide in 34% van de gevallen. Het voorkomen 
van een terroristische aanslag op Schiphol komt daarna met 11%. 
Met andere woorden, ongeveer één/tiende van de respondenten 
kiest ervoor om als minister te investeren in het voorkomen van een 
terroristische aanslag, de overige negentiende investeert liever in 
ander beleid.

Als bestuurder zou een grote meerderheid van de respondenten dus 
niet kiezen om te investeren in het voorkomen van een terroristische 
aanslag op Schiphol.

ConClusie
Wanneer de reiziger als consument wordt gevraagd over het nemen 
van veiligheidsmaatregelen op Schiphol Airport dan blijkt een vraag 
om meer veiligheidsmaatregelen inderdaad aanwezig. Dit ondanks 
het feit dat men correct inschat dat de kans op het omkomen door 
een terroristische aanslag kleiner is dan het risico om bij een 
verkeersongeval om te komen en dus tijdens de reis naar Schiphol. 
Als de reiziger vervolgens plaatsneemt op de stoel van de bestuurder 
blijkt zijn prioriteit toch bij andere zaken dan extra maatregelen 
tegen terrorisme te liggen. 

Wetenschappelijk is het fraai om de geestelijke lenigheid van de 
respondenten te zien: door een ander gezichtspunt van hen te 
vragen, verandert een grote meerderheid diametraal van 
stellingname.

De rapportage is te downloaden via: www.crisislab.nl

http://www.crisislab.nl
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De kracht van het burgerhulpnetwerk 
Ready2Help

 ■ Drs. Ingrid Alsemgeest MCPm 
Programmamanager burgerhulp Nederlandse Rode Kruis

 ■ Kim Anema MSc 
Promovendus Unesco-IHE en medeoprichter De Nieuwe Vrijwilliger

2½ jaar na de oprichting: 250 inzetten achter de rug en 
meer dan 38.000 mensen die klaar staan om te helpen bij 
(al dan niet acute) noodsituaties. Het netwerk Ready2Help 
van het Rode Kruis. Wat hebben we geleerd? Wat maakt dit 
netwerk succesvol? Tijd dat we de balans opmaken en naar 
de toekomst kijken.

Op 1 november 2014 was Ready2Help een feit. Het startsein voor het 
ontwikkelen van het burgerhulpnetwerk werd op 17 april 2014 
gegeven door toenmalig minister van Veiligheid en Justitie, Ivo 
Opstelten. Tijdens het congres “Power to the People” pleitte hij 
voor een afgewogen balans tussen de inzet van de reguliere 
hulpverleningsdiensten en de hulpverlenende burger. Hij riep het 
Rode Kruis op om te onderzoeken hoe burgers meer betrokken 
kunnen worden om zo te komen tot een effectievere hulpverlening. 
Die handschoen heeft het Nederlandse Rode Kruis opgepakt en nog 
datzelfde jaar konden mensen zich aanmelden bij het netwerk 
Ready2Help. 

Het Rode Kruis zag kansen in deze nieuwe vorm van hulpverlening. 
Vanuit het veiligheidsveld was er de roep om een betere coördinatie 
van burgerhulp. En bezien vanuit onze expertise als humanitaire 
hulpverleningsorganisatie is dat een logische rol voor het Rode 
Kruis. Eén van onze strategische doelen is immers het bevorderen 
van hulpbereidheid in de samenleving. Daarbij zagen we in het 
organiseren van burgerhulp ook een kans om de capaciteit van de 
bestaande noodhulpverlening van het Rode Kruis te vergroten.

Er waren ook uitdagingen. Diverse vertegenwoordigers van het 
veiligheidsveld hebben tijdens de ontwerpfase met ons mee 
gedacht. Daarbij kwamen ook vooroordelen ten aanzien van 
burgerhulpverlening ter sprake, bijvoorbeeld: “Helpers maken 
misbruik van de situatie”, “Burgers missen de benodigde kwaliteit” 
of “Burgers brengen zichzelf in gevaar”. Hoewel “goed gecoördi-
neerde burgerhulp” voor velen een lonkend toekomstbeeld was, 
identificeerden we ook een aantal vraagstukken en dilemma’s. 

Eén van de vraagstukken was of er een oproepsysteem nodig is of 
dat kan worden uitgegaan van spontane hulp van burgers. We 
hebben goed geluisterd naar het veiligheidsveld en na zorgvuldig 
afwegen van risico’s en potentieel, hebben we het burgerhulpnet-
werk Ready2Help opgericht, zodat burgers in noodsituaties actief 
opgeroepen kunnen worden. Een andere vraag was of het nodig en 
wenselijk is om de vaardigheden van aangemelde deelnemers te 
inventariseren. We hebben besloten om Ready2Help’ers “semi-
georganiseerd” bij de hulpverlening te betrekken. Er is gekozen 
voor een netwerk waarbij alle volwassen mensen zich kunnen 
aanmelden. Iedereen kan immers helpen! De registratie moest 
vooral laagdrempelig en eenvoudig zijn - en geschikt voor grote 
aantallen. Daarvoor kozen we voor online aanmeldingen, via een 
social media account. Registratie van specifieke vaardigheden is bij 
aanmelding nog niet nodig. Immers, als de noodzaak voor bepaalde 
vaardigheden zich voordoet dan kan op dat moment, binnen de 
juiste regio en rekening houdend met specifieke omstandigheden, 
eenvoudig een oproep worden gedaan binnen het Ready2Help 
netwerk. Om de kosten laag te houden en eenheid in onze eigen 
processen te bewaren, worden Ready2Help’ers gealarmeerd via 
hetzelfde systeem als onze bestaande vrijwilligers.
We hebben ook met vertegenwoordigers van het veiligheidsveld 
gesproken over de vraag of het nodig is om burgerhulpverleners 
vooraf voor te bereiden op een inzet. We besloten om Ready2Help’ers 
zoveel mogelijk met rust te laten, ze alleen te benaderen als er echt 
wat aan de hand is en ze dus ook niet te trainen of voor te bereiden 
op een eventuele inzet. De wervingscampagne bij de start van het 
netwerk was “We hopen dat we het je nooit hoeven te vragen, maar 
àls er wat gebeurt, mogen we je dan bellen?”

Een ander interessant vraagstuk was of burgers zich in de “in de 
koude fase” willen aanmelden als er nog niets aan de hand is.  
En hoeveel aangemelde deelnemers zijn er nodig voor voldoende 
slagkracht ter plaatse? We begonnen in november 2014 met een 
groot opgezette wervingscampagne die de verwachtingen manage-
de (“we hopen dat we het je nooit hoeven te vragen”) en genereer-
den hiermee ongeveer 7.000 aanmeldingen in Nederland. Genoeg 
om vertrouwen in het netwerk te krijgen. Toen vervolgens in 
september 2015 hulp aan vluchtelingen nodig was, konden we deze 

zo WerKt ready2Help
Via Ready2Help leveren burgers gecoördineerd een actieve 
bijdrage als er een noodsituatie is. Het Rode Kruis stemt af 
met betrokken organisaties en coördineert de burgerhulp-
verlening. In de omgeving van de calamiteit roept het Rode 
Kruis de helpers op. De werkzaamheden variëren van 
kleding sorteren voor vluchtelingen tot het online in kaart 
brengen van de schade na een aardbeving en van puinrui-
men tot het zoeken bij een vermissing. De hulpactie wordt 
begeleid door een teamleider van het Rode Kruis.
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mensen heel goed gebruiken en zagen we tegelijkertijd een flinke 
toename in het aantal aanmeldingen.

Ten slotte de vraag of de veiligheid kan worden gewaarborgd bij het 
inzetten van burgers. In de praktijk blijkt dit geen probleem te zijn. 
Er werd besloten om de Helpers (in eerste instantie) niet in te zetten 
bij acute incidenten en crises, maar in de kalmere fases van een 
dreigende crisis en bij de nafase. Bovendien wordt bij elke inzetsitu-
atie vooraf bepaald of de werkomstandigheden veilig zijn. 

We verwachtten voor de inzetten primair afhankelijk te zijn van de 
Veiligheidsregio’s. Het eerste jaar hebben we ons daarom vooral 
gericht op het informeren (en enthousiasmeren) van het veiligheids-
veld en het bepalen van situaties waarin Ready2Help’ers de hulpver-
leningsdiensten kunnen helpen. Daarbij dachten we steeds aan een 
beperkt aantal inzetten per jaar die kort en eenmalig zouden zijn. 
Daar hebben we ons in vergist. Nu 2½ jaar later en 250 hulpacties 
verder, blijkt dat Ready2Help’ers ook bereid zijn om vaker te komen 
helpen en ook niet alleen bij acute noodsituaties. Ready2Help’ers 
zijn resultaatsgerichte aanpakkers met een positieve instelling.

Het is niet voor elke noodsituatie nodig dat burgers zich vooraf 
hebben aangemeld bij een netwerk of database als Ready2Help. 
Maar de praktijk wijst uit dat de slagkracht en snelheid aanzienlijk 
worden vergroot als er al een infrastructuur staat die grote aantallen 
aanmeldingen aankan en als er al is nagedacht over taken en 
bijbehorende inzet protocollen. Het feit dat die infrastructuur er 
was, dat Ready2Help bestond, maakte het organisatorisch mogelijk 
om grote groepen burgers direct op een nuttige manier in te zetten 
toen de vluchtelingenstroom daarom vroeg.

Wat we ook ervaren hebben is dat het oproepen en mobiliseren van 
Ready2Help’ers veel sneller gaat dan verwacht. Zo nodig staan 
Ready2Help’ers binnen 1 uur klaar om een middag te helpen.  
En juist bij de langdurige inzetten die onze vaste vrijwilligers bij de 
opvangcentra draaiden, bleken Ready2Help’ers zeer welkom om 
bepaalde taken uit te voeren. Veel Ready2Help’ers kwamen meer 
dan één keer helpen. Niet gebonden als vaste vrijwilliger en flexibel 
inzetbaar, maar zeer gedreven en veelzijdig.

We hebben ontdekt dat voor bepaalde werkzaamheden een 
voorlichting of korte instructie vooraf wenselijk is. Maar in veel 
gevallen gaan de Ready2Help’ers zonder voorbereiding op pad.  
Het blijkt dat mensen zich met name aanmelden voor taken waar  
ze affiniteit of ervaring mee hebben. Deze expertise wordt bij 
hulpacties goed benut.

In de praktijk blijkt dat Ready2Help’ers op tal van gebieden willen 
helpen. Helpers geven aan dat ze het fijn vinden een duidelijke 
opdracht te krijgen - en tegelijkertijd hebben we ook al succesvolle 
oproepen binnen het netwerk gedaan naar specifieke experts, zoals 
een tolk of EHBO’ers. Ook de omvang van een inzet kan variëren van 
één Ready2Help’er tot een groep van 20 Helpers.

Van de vooroordelen of dilemma’s waar we voor gewaarschuwd 
waren, bleek in de praktijk gelukkig niet veel van waar te zijn. Het is 
dan ook hoog tijd om deze te laten varen. Ze doen onrecht aan alle 
burgers die bereid zijn om anderen te helpen. De overgrote 
meerderheid is zeker niet uit op eigen gewin, ze beschikken over 
een breed palet aan kwaliteiten en zijn doorgaans verstandig 
genoeg om veilig te werken.

Ready2Help 
in cijfers
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Lancering Ready2Help:  

1 november 2014
Het netwerk kwam in actie:  

189 keer
Aantal teamleiders in Nederland: 

75
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De inzet en het enthousiasme van Ready2Help’ers is ook bij onze 
partners niet onopgemerkt gebleven. We hebben een nieuw terrein 
voor onze hulpverlening aangeboord, binnen onze eigen hulpacties 

en in nieuwe samenwerkingen met bijvoorbeeld gemeenten, politie 
en waterschappen. Deze partijen zijn enthousiast omdat het Rode 
Kruis met een eigen oproepsysteem een enorm netwerk van 
hulpbereide mensen voor hen kan mobiliseren en de hulpacties 
ook van A tot Z coördineert.

Onze partners werken, op het moment dat het nodig is, liever met 
Ready2Help’ers, waarvan er een gericht aantal wordt opgeroepen, 
dan met ongecoördineerde spontane hulpverleners, waarvan het 
niet zeker is hoeveel er komen. Bovendien kan de teamleider van 
Ready2Help, als deze spontane hulpverleners zich melden, ze waar 
mogelijk direct betrekken. Vanuit de Veiligheidsregio’s is er 
inmiddels duidelijke interesse voor Ready2Help, wat ook in de 
toekomst nog mogelijkheden biedt voor nieuwe typen hulpacties. 
Wij zijn trots op deze betrokken Helpers – het netwerk heeft ook 
onze eigen verwachtingen overtroffen. De huidige groep van 38.000 
Ready2Help’ers biedt een enorm potentieel, wat nog veel vaker 
benut zal worden om mensen in nood, tijdig en met zorg en 
aandacht te kunnen helpen.

Burgerhulp bij noodsituaties

Ready
Help2

mindmap teRRoRismegevolgbestRijding 

Samen aan zet

 ■ Wouter Jong 
Adviseur crisisbeheersing Nederlands Genootschap van Burgemeesters

 ■ Anouck Haverhoek 
Beleidsadviseur Nederlands Genootschap van Burgemeesters

Aan de reeks van mindmaps die het Nederlands Genootschap van 
Burgemeesters (NGB) en Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) in  
de loop der tijd in wisselende samenstellingen hebben ontwikkeld, 
is een nieuwe mindmap terrorismegevolgbestrijding toegevoegd. 
Deze mindmap is samen met NCTV ontwikkeld en sluit aan op de 
Handreiking Terrorismegevolgbestrijding. Deze handreiking is tot stand 
gekomen in samenwerking met de leden van het zogenaamde 
“Livingstone-overleg”, bestaande uit vertegenwoordigers van de  
G4, NCTV, AIVD, Defensie, KMar, Nationale Politie en OM onder 
voorzitterschap van de directeur DB3 van de NCTV. 

De mindmap geeft in een oogopslag weer hoe, in geval van een 
dreiging of aanslag, de bevoegdheden zijn verdeeld, wat de lokale 
aandachtspunten zijn voor de burgemeester, hoe wordt samen-
gewerkt met gemeentelijke en andere partners en hoe de lokale 
initiatieven zich verhouden tot het beleid op Rijksniveau. Een 
terroristische aanslag verschilt van een gewone ramp. Bij een 
gewone ramp is er (meestal) geen sprake van opzet. Bij een 
terroristische aanslag is dat wel het geval. Na een terroristische 
aanslag is het overheidsoptreden dan ook niet alleen gericht op 
hulpverlening aan slachtoffers, handhaven van de openbare orde  
en verrichten van herstelwerkzaamheden. 

De daders moeten ook zo snel mogelijk worden opgespoord en 
tegelijkertijd moet rekening worden gehouden met de dreiging van 
een vervolgaanslag. Daarnaast heeft een terroristische aanslag 
veelal een grote maatschappelijke impact die (ook op andere 
plaatsen) tot onrust of ongeregeldheden kan leiden. In de mindmap 
is deze veelzijdigheid terug te vinden in een “passieve” linkerzijde 
die een overzicht geeft van partners en hun relaties. De “actieve” 
rechterzijde geeft weer waar een burgemeester wél en niét van is. 

prioritering
De mindmap is ook bedoeld als geheugensteun om landelijk 
vastgesteld beleid onder de aandacht te brengen. Hiervoor staan 
bijvoorbeeld aan de linkerkant van de mindmap de landelijk 
vastgestelde prioriteiten opgesomd. Het voorkomt dat er ad hoc 
moet worden bediscussieerd waar de prioriteiten liggen, aangezien 
in principe het redden van mensenlevens prioriteit krijgt, waarna 
het voorkomen van vervolgaanslagen topprioriteit krijgt. Daarna  
zet de crisisorganisatie zich in op het opsporen en vervolgen van 
daders, het voorkomen/beperken van maatschappelijke onrust en 
de maatschappij terug in een genormaliseerde situatie brengen.

samen aan zet
Nationale partners gaan over zaken als het dreigingsniveau, 
landelijke veiligheidsmaatregelen, inzet van DSI, afstemming van 
communicatie van alle betrokken partijen op nationaal en lokaal 
niveau, het kabinet en organisatie en afstemming tussen alle 
betrokkenen. Voor elk van deze partners is de taak verder uitge-
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werkt. Op lokaal niveau is de burgemeester primair verantwoorde-
lijk voor de openbare orde en de generieke openbare veiligheid. 
Regionaal speelt de voorzitter van de Veiligheidsregio mogelijk een 
rol ten aanzien van de impact van een aanslag. Ook is toegelicht wat 
de burgemeester voor aanvullende beveiligingsmaatregelen kan 
nemen bij een generieke of concrete dreiging. Denk bijvoorbeeld 
aan het (zwaarder) bewaken en beveiligen van objecten en/of 
personen, het uitvoeren van extra surveillance, het ontruimen van 
gebouwen of gebieden, het afzetten van (vaar)wegen of het 
uitstellen of afgelasten van evenementen. Ook kan onder omstan-
digheden de identificatieplicht intensiever worden gehandhaafd of 
preventief gefouilleerd worden binnen een veiligheidsrisicogebied. 
Op nationaal niveau kan bijvoorbeeld worden besloten om 
grensbewaking voor goederen- en personenvervoer te intensiveren, 
om delen van het luchtruim af te sluiten voor burgerluchtvaart. 

CommuniCatie 
De mindmap onderstreept het belang van een goede afstemming 
tussen lokaal en nationaal niveau. Niet alleen op het gebied van 
maatregelen, maar ook in termen van communicatie. Het NKC, het 

Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie, dat onder coördinatie van 
het NCC opereert, fungeert als afstemmingsgremium tussen alle 
betrokken partners, lokaal en nationaal. Samen wordt afgestemd 
welke informatie op welk moment en door wie naar buiten wordt 
gebracht, wat de inhoud van de boodschap is en wat de “tone of 
voice” is. 

samen aan zet
Door te begrijpen vanuit welke invalshoek andere partijen betrok-
ken zijn, ontstaan betere relaties tussen alle betrokken partijen. 
Daarom is de mindmap een uitstekend middel om te gebruiken bij 
oefeningen en ter voorbereiding op een daadwerkelijke crisis. 
Wetende dat alle partners die in de mindmap worden genoemd, voor 
hetzelfde doel staan als Nederland onverhoopt toch wordt getroffen 
door een terroristische aanslag: samen aan zet om de impact zo snel 
mogelijk onder controle te krijgen. 

De mindmap terrorisme gevolgbestrijding is te downloaden via 
www.burgemeesters.nl/mindmap. Daar staat ook een link om de 
mindmap op posterformaat te bestellen.
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inzicht in een evaluatie van de inspectie veiligheid en justitie

Actieprogramma Integrale Aanpak 
jihadisme 

 ■ Ingrid van Aalderen-Kleinman  
senior communicatieadviseur, Inspectie Veiligheid en Justitie

Woensdag 6 september 2017 verschijnt het rapport Evaluatie van het 
Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. Daarin concludeert 
de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) onder andere dat 
het actieprogramma een aanjagende functie heeft gehad voor de 
integrale aanpak van jihadisme. Maar ook dat de helft van de 
gemeenten geen beleid heeft voor radicalisering. De evaluatie kan 
niet alleen op de publicatiedatum, maar ook daarna op veel 
aandacht rekenen. Senior inspecteur Cedric Furr geeft een kijkje 
achter de schermen. 

evaluatie op verzoeK van de nCtv
Het actieprogramma is een initiatief van de Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid en het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het programma, gelanceerd in 
2014, bevat 38 maatregelen die de dreiging van jihadisme moeten 
beperken en geeft gemeenten de regie op de lokale aanpak van 
jihadisme. Om inzicht te krijgen in hoe de maatregelen uit het 
actieprogramma in de praktijk worden gebruikt, vroeg de NCTV de 
Inspectie hier onderzoek naar te doen. Furr: ‘De Inspectie VenJ heeft 
deskundigheid in huis om onderzoek te doen en kent het veld als 
geen ander. Een omvangrijk actieprogramma evalueren is echter 
niet eenvoudig en er zitten een heleboel stappen tussen het 
formuleren van de onderzoeksvragen en de uiteindelijke 
publicatie.’ 

praKtijK Centraal in onderzoeKsaanpaK 
Furr beschrijft de onderzoeksaanpak: “Het actieprogramma is 
omvangrijk en gedetailleerd. Iedere maatregel tot twee cijfers achter 
de komma onderzoeken, was dan ook onmogelijk. Op basis van 
gesprekken met opstellers van het actieprogramma, medewerkers 
van de NCTV, vertegenwoordigers van gemeenten en van een aantal 
uitvoeringsorganisaties hebben we ervoor gekozen de implementatie 
en/of toepassing van maatregelen te onderzoeken op stelsel niveau. 

Centraal stond de vraag in hoeverre met het actieprogramma een 
stelsel is ontstaan dat in staat is de integrale aanpak van jihadisme 
vorm te geven. We richtten ons daarbij hoofdzakelijk op de lokale 
aanpak.

Na het scherp stellen van de onderzoeksvraag, was het zaak te kijken 
op welke wijze je die beantwoordt. In dit geval hebben we onder 
andere beleidsstukken en voortgangsrapportages bestudeerd, 
interviews afgenomen en een digitale vragenlijst uitgezet bij alle 
gemeenten. Ook hebben we een aantal casus-overleggen radicalise-
ring bijgewoond.”

samenWerKingsverbanden, nieuWe organisaties en 
meer KennisontWiKKeling
De Inspectie stelt in haar rapport dat implementatie van de 
maatregelen onder meer heeft geleid tot samenwerkingsverbanden, 
nieuwe organisaties en meer kennisontwikkeling. Zo werken 
gemeenten lokaal beter samen met meerdere partners uit zowel het 
veiligheidsdomein als het sociale domein. Het actieprogramma 
draagt bij aan de mogelijkheid om in wisselende (multidisciplinaire) 
samenstellingen met wisselende maatregelen maatwerk te blijven 
leveren. Volgens de Inspectie is verbreding van de integrale aanpak 
en investering in de verdere samenwerking tussen gemeenten nodig 
om de integrale aanpak ook in de toekomst op niveau te houden.

rapport gepubliCeerd. en dan? 
Het werk van een inspectie houdt niet op als het rapport is 
afgerond. Sterker nog, in termen van ‘effect’ is het eerder een 
beginpunt. Furr: “Of en hoe media onze rapporten oppakken, 
hebben we, ondanks onze communicatieve inspanningen, niet 
direct in de hand. Op de publicatiedatum was er, hoewel beperkt, 
aandacht voor de hoofdconclusie van het rapport: het actiepro-
gramma geeft een positieve impuls aan de integrale aanpak van 
jihadisme. De week erop – de week waarin minister Blok vier 
paspoorten introk van jihadisten en de gemeenteraad van 
Amsterdam een spoeddebat hield over haar radicaliseringsbeleid – 

Een omvangrijk, gedetailleerd actie
programma evalueren is niet eenvoudig, 
dat vraagt om een afgestemde aanpak 
die aansluit op de praktijk van het veld.

Het werk van een inspectie houdt niet 
op als het rapport is afgerond. Sterker 
nog, in termen van ‘effect’ is het eerder 
een beginpunt.
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kreeg (dankzij Trouw) de conclusie dat de helft van gemeenten geen 
beleid hebben op het terrein van radicalisering op tv en in kranten 
veel aandacht. Lokale media en politici zetten het onderwerp 
vervolgens op de gemeentelijke agenda’s. Hieruit blijkt de maat-
schappelijke relevantie. Het samenspel van de NCTV, gemeenten, 
uitvoerders, inspectie, media en politiek moet bijdragen aan het 
tegengaan van jihadisme en moet de gevolgen van jihadisme voor 
Nederland zo veel mogelijk beperken.”
 
aanpaK radiCalisering in internationaal 
perspeCtief
Ook in andere Westerse landen komt radicalisering voor en 
proberen overheden er grip op te krijgen. Overheden kijken dan 
ook naar elkaar om te leren van de aanpak van een ander. Furr: 
“Daarom hebben we besloten ons rapport in het Engels te laten 
vertalen. Op deze manier is voor andere landen inzichtelijk hoe de 
Nederlandse aanpak er feitelijk uitziet. Daarnaast kan onze 
evaluatiewijze ook als inspiratie dienen voor anderen.”

beleidsreaCtie
In hun beleidsreactie geven minister Blok (VenJ) en Asscher 
(SZW) aan dat de conclusies van de Inspectie het beeld 
bevestigen dat het Actieprogramma een belangrijk middel is 
geweest om het CT-beleid verder te versterken, te verbreden 
en te intensiveren. De afgelopen jaren is verder gebouwd aan 
een structuur van preventieve en repressieve maatregelen die 
ook voor eventuele andere opkomende dreigingen gebruikt 
kunnen worden. De evaluatie vormt de afsluiting van het 
Actieprogramma. De aankomende tijd zullen de maatregelen 
verder moeten worden geborgd door de verschillende partners. 
De basis van het CT-beleid is door het Actieprogramma op  
het niveau gebracht dat met het huidige dreigingsniveau 
noodzakelijk is. Dit betekent echter geenszins dat de 
aandacht en inzet kan verslappen. Gezamenlijk zullen de 
betrokken partijen zeer kritisch moeten blijven op de inzet en 
uitvoering om het hoofd bieden aan de aanwezige dreiging. 
Met de lijn die is ingezet vertrouwen de ministers erop 
tegemoet te komen aan de aanbevelingen die de Inspectie 
doet in haar rapport.

Paul Abels benoemd tot hoogleraar Governance of Intelligence and Security Services

Met ingang van 1 september 2017 heeft de Universiteit Leiden prof. 
dr. Paul H.A.M. Abels (60), werkzaam bij de Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), benoemd tot bijzonder 
hoogleraar Governance of Intelligence and Security Services.  
De leerstoel is ondergebracht bij het Instituut Security and Global 
Affairs (ISGA). De Universiteit Leiden en de NCTV achten het van 
groot belang dat het wetenschappelijk onderzoek over het werk van 
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (en alle daaraan gerelateerde 
vraagstukken van sturing en toezicht) verder wordt gestimuleerd.

Dick Schoof: “We zijn binnen de NCTV trots op de benoeming van 
Paul Abels tot bijzonder hoogleraar Governance of Intelligence and 
Security Services. Voor een organisatie als de NCTV is een goede 
aansluiting bij de academische wereld belangrijk. Het verbinden 
van de dagelijkse praktijk met lange termijn studie en kritische 
reflectie, is onmisbaar voor het brede domein van contra-terrorisme 
en inlichtingen.” Daarom maakt de NCTV de instelling van deze 
leerstoel ook mede mogelijk, zoals eerder al met de leerstoel 
Terrorisme en Contra-Terrorisme aan de Universiteit Leiden.

Paul Abels heeft binnen de BVD/AIVD en als oud-leidinggevende bij 
de NCTV ruim dertig jaar ervaring als inlichtingenproducent en –
consument. De verwachting is dat hij met zijn kennis over de 
inlichtingenwereld belangrijke vragen en dilemma’s kan aansnijden 
die speelden en spelen in dit werk. De nadruk in het onderzoek van 
professor Abels zal liggen op de meer bestuurlijke, ethische, 
juridische, maatschappelijke en organisatorische vragen met 
betrekking tot het werk van de diensten. Abels zal naast zijn 
onderzoek ook onderwijs verzorgen voor de nieuwe minor 
Intelligence Studies.
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Referentiekader Regionaal Crisisplan

 ■ Herman van Hijum 
Projectleider, Instituut Fysieke Veiligheid

 ■ Hans Groot Kormeling 
Projectsecretaris, Instituut Fysieke Veiligheid

Recent is het geactualiseerde Referentiekader regionaal crisisplan 
gepubliceerd via het Instituut Fysieke Veiligheid. Aanleiding voor  
de actualisatie zijn wijzigingen in de Wet veiligheidsregio’s en 
doorwerking van die wet in de praktijk. De actualisatie is uitgevoerd 
onder verantwoordelijkheid van het Instituut Fysieke Veiligheid 
door een projectteam met deskundigen op het terrein van de 
brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening (GHOR), politiezorg 
en bevolkingszorg. Het resultaat beoogt de veiligheidsregio’s te 
ondersteunen bij de periodieke actualisatie van het regionaal 
crisisplan waarin de functie en vorm van crisisteams worden 
beschreven. Het referentiekader bestaat uit twee delen en een 
addendum.

In het eerste deel zijn uitgangspunten geformuleerd, zoals “structuur 
volgt het werk, niet omgekeerd!” Daarnaast zijn in dit deel de 
referenties opgenomen voor het flexibel inrichten van de hoofd-
structuur: Meldkamer, Commando Plaats Incident, Regionaal 
Operationeel Team, Gemeentelijk Beleidsteam en Regionaal 
Beleidsteam.

In deel twee zijn referenties opgenomen voor het flexibel inrichten 
van actiecentra op het terrein van de brandweerzorg, geneeskun-
dige hulpverlening (GHOR), politiezorg en bevolkingszorg.

In het addendum wordt een perspectief geschetst voor het verder 
versterken van grootschalige evacuatie, crisiscommunicatie en 
ondersteuning van beeld-, oordeel- en besluitvorming binnen 
bestuurlijke en operationele crisisteams.

Een belangrijk verschil met het referentiekader uit 2009 is de 
inrichting van het beleidsteam bij een ramp/crisis die (nog) niet 
door de voorzitter veiligheidsregio is gekwalificeerd als van “meer 
dan plaatselijke betekenis”. Een kwalificatie die overigens los staat 
van gemeentegrenzen zoals onterecht vermeld in GRIP-regelingen. 
Waar het Besluit veiligheidsregio’s uitgaat van een operationeel 
bemenste entiteit, gaat het referentiekader uit van een bestuurlijke 
samenstelling van het (gemeentelijk) beleidsteam. Binnen het 
gemeentelijk (GBT) of regionaal beleidsteam (RBT) vindt beeld-, 
oordeel- en besluitvorming plaats door gezagsdragers uit de direct 
betrokken algemene en functionele ketens.

De feitelijke leiding berust bij een of meer operationele diensten, al 
dan niet binnen de context van een Regionaal Operationeel Team 
(ROT) en/of Commando Plaats Incident (CoPI). Aldus onderscheidt 
het referentiekader in afwijking van het Besluit veiligheidsregio 
twee “operationele” crisisteams (CoPI en ROT) en twee “bestuur-
lijke” crisisteams (GBT en RBT).

Tot slot is in het referentiekader een begrippenlijst opgenomen en 
uiteraard vermelding van de gebruikte brondocumenten, waaronder 
de vierde druk van Openbare Orde en Veiligheid, Tekst & Commentaar, 
Wolters Kluwer (2015). Wat ons betreft een onmisbaar naslagwerk 
voor het duiden van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
bij crisisbesluitvorming op lokaal, regionaal en bovenregionaal 
niveau.
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De wetgever doelt met de term operationele leiding op het 
instellen van een afwijkende operationele hiërarchie bij een 
(acuut dreigende) aantasting van de openbare orde en 
veiligheid. Die noodbevoegdheid betreft twee functies: de 
Regionaal Operationeel Leider (ROL) en de Directeur 
Publieke Gezondheid (DPG). De ROL heeft de algemene 
operationele leiding en de DPG heeft de leiding over de 
geneeskundige hulpverlening. Uit de systematiek volgt dat 
operationeel leidinggevenden van een dienst of organisatie, 
bij opschaling daartoe, zitting hebben in het ROT en dus 
vallen onder de algemene operationele leiding door de ROL. 
Dat die diensten en organisaties daarbij hun eigen verant-
woordelijkheid hebben en houden doet aan dat uitgangs-
punt niet af. Binnen het CoPI is dan ook geen sprake van een 
operationele hiërarchie tussen de Leider CoPI en operatio-
neel leidinggevenden van de direct betrokken diensten of 
organisaties. Daarin heeft de wetgever niet voorzien.
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