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INHOUD

Het Magazine nationale 
veiligheid en crisisbeheer-
sing is een tweemaande-
lijkse uitgave van de 
Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en 
Veiligheid van het Ministerie 
van Veiligheid en Justitie.

Het blad informeert, 
signaleert en biedt een 
platform aan bestuurders  
en professionals over 
beleidsontwikkeling, 
innovatie, uitvoering en 
evaluatie ten aanzien van 
nationale veiligheid en 
crisisbeheersing.

De uitgever is het niet 
noodzakelijkerwijs eens  
met de inhoud van 
gepubliceerde bijdragen.  
De verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid voor de 
inhoud van de artikelen 
berust bij de auteurs.
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Voorwoord 

Het behoeft geen verbazing dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) de Machiavelliprijs 
voor publieke communicatie kreeg. Volgens de jury omdat “met het rapport over de ramp 
met de MH17 - waar mogelijk - klaarheid is gebracht voor de nabestaanden in het bijzonder 
en de wereld in het algemeen”. Mede door het OvV-rapport is het beeld over de afwikkeling 
van de crisis die na het neerhalen van de MH17 ontstond overwegend positief. 

Ook ik concludeer, mede naar aanleiding van het 
“Evaluatieonderzoek naar de crisisbeheersings organisatie 
MH17” van de Universiteit Twente, dat de crisis 
relatief goed is aangepakt. Gezien de politieke 
gevoeligheid en complexiteit van de ramp had  
het ook anders kunnen lopen. Nederland was in 
shock. Het leed rijkte veel verder dan de betrokken 
families. De eisen die werden gesteld aan de 
Rijkscrisisstructuur, die na het neerstorten van  
vlucht MH17 in werking trad, waren ongekend hoog.

Crisisbeheersing laat zich, in tegenstelling tot 
rampenbestrijding, niet goed vangen in stan
daardprocedures. Je kunt je voorbereiden op de 
ramp die een neerstortend vliegtuig veroorzaakt, 
maar op een crisis als deze is dat moeilijk, zo niet 
onmogelijk. Het is dan vooral improviseren en 
het komt aan op de kwaliteit van de mensen die 
erbij betrokken zijn. Als er niets fout zou zijn 
gegaan, was dat pas echt nieuws.

Het is niet verbazingwekkend dat het evaluatie
onderzoek constateert wat eigenlijk altijd wordt 
geconstateerd: het schort vooral in het begin aan 
informatiedeling, coördinatie en samenwerking. 
Dit blijkt keer op keer de achillespees van de 
crisisbesluitvormingsstructuur te zijn. 

De eerste crisisrespons verliep moeizaam en 
complex. Aanvankelijk werd te weinig geïnves
teerd in samenwerking. Zelfs de Ministeries van 
Buitenlandse Zaken en Defensie stonden deels 
buiten spel. 

De crisis was mede gecompliceerd omdat de ramp 
zich buiten Nederlands grondgebied voltrok. In het 
gebied woedde een afscheidingsoorlog en het was 
niet goed mogelijk om via de geëigende diploma
tieke kanalen de recuperatie van slachtoffers en het 
wrak te organiseren. Hoezeer de crisisbeheersings
organisatie worstelde met deze situatie blijkt uit de 
constatering van het evaluatieonderzoek dat deze 
beter had moeten aansluiten op de bepalingen in 

het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming over crises 
in het buitenland. 

Maar het belangrijkste punt van kritiek lijken de 
klachten van de nabestaanden die onvoldoende 
werden opgevangen in de uren en zelfs dagen na 
de ramp. Ook hier waren er problemen met de 
informatievoorziening en de coördinatie. Een 
derde van de nabestaanden zegt nooit formeel 
bericht te hebben ontvangen dat hun dierbaren 
zich aan boord bevonden. 

De eerste informatiebijeenkomst verliep slecht, 
maar daarna werd het beter. Nabestaanden bleken 
unaniem tevreden over de inzet van familie
rechercheurs die als steun en toeverlaat 
fungeerden.

Er werd enorm geïnvesteerd in de informatie
voorziening van Parlement, media en bevolking. 
Interessant is dat in de Tweede Kamer en in de 
reguliere en sociale media de waardering voor de 
informatievoorziening op een gegeven moment 
kantelde. In de Kamer ontstond bij de oppositie 
de perceptie dat informatie werd achtergehouden. 
Vanaf september 2014 kantelde het beeld in alle 
media. Ik vind dit heel herkenbaar. Het lijkt een 
teken dat men de eerste schok te boven is en dat 
de situatie normaliseert. In de Kamer begint dan 
het traditionele zwartepieten weer. De reguliere 
media zijn op jacht naar nieuwtjes, dus dingen die 
niet kloppen. En op de sociale media doen de 
gebruikelijke complottheorieën weer de ronde en 
worden er weer verdachtmakingen gemaakt. Ook 
nu zien we ten aanzien van de aanpak van de OvV 
het beeld enigszins kantelen. In Kamer en media 
wordt, terecht of onterecht, de vraag gesteld 
waarom niet alle radarbeelden beschikbaar zijn.

Hoe dan ook, het evaluatieonderzoek en de 
reactie van de Regering daarop zijn zonder twijfel 
verplichte kost voor een ieder die ook maar 
enigszins in crisisbeheersing is geïnteresseerd.INHOUD

Rob de Wijk 
Hoogleraar internationale betrekkingen, 
Universiteit Leiden, directeur Den Haag 
Centrum voor Strategische Studies
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Evaluatie nationale crisisbeheersings
organisatie vlucht MH17

 ■ René Torenvlied 
Hoogleraar Publiek Management, Universiteit Twente. Projectleider 
evaluatie nationale crisisbeheersingsorganisatie vlucht MH17

 ■ Ellen Giebels 
Hoogleraar Sociale Psychologie van Conflict en Veiligheid,  
Universiteit Twente

 ■ Ramses A. Wessel 
Hoogleraar Internationaal en Europees Institutioneel Recht,  
Universiteit Twente

 ■ Jan Gutteling 
Universitair Hoofddocent Crisis- en Risicocommunicatie,  
Universiteit Twente

 ■ Matthijs Moorkamp 
Docent-onderzoeker Security Management, Saxion University of  
Applied Sciences

 ■ Wout Broekema 
Onderzoeker Crisismanagement, Universiteit Leiden

Het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming schrijft voor dat het 
functioneren van de nationale crisisbeheersingsorganisatie 
geëvalueerd moet worden. Voor de crisis rond de crash van vlucht 
MH17 werd deze evaluatie in opdracht van het Wetenschappelijk 
Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC)1 uitgevoerd door een 
onafhankelijk onderzoekteam van de Universiteit Twente. 

De doelstelling van de evaluatie luidde: “Inzicht krijgen in de wijze 
waarop de nationale crisisbeheersingsorganisatie na het neerstor
ten van vlucht MH17 heeft gefunctioneerd zoals beschreven in het 
Instellingsbesluit Ministeriële Commissie Crisisbeheersing2 2013 en 
het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming 2013, in hoeverre dat 
heeft bijgedragen aan het beheersen van de crisis en hoe de 
communicatie/informatievoorziening van de Rijksoverheid richting 
nabestaanden, samenleving, Tweede Kamer en media is verlopen.”3 
Het Handboek spreekt in de definitie van crisisbeheersing expliciet 
van “het geheel van maatregelen en voorzieningen dat de 
Rijksoverheid treft in samenwerking met andere organisaties” [cursivering 
auteurs].4 De uitkomsten van het evaluatieonderzoek zijn bedoeld 

1 Wij willen Theo van Mullekom, projectleider bij het WODC, en de leden van de 
begeleidingscommissie en klankbordgroep van de evaluatie graag danken 
voor hun bijdragen.

2 De Ministeriële Commissie is één van de bestuurlijke gremia die kan worden 
geactiveerd in de nationale crisisbeheersingsorganisatie. Instellingsbesluit 
Ministeriële Commissie Crisisbeheersing 2013 (Stcrt. 2013, 11207).

3 WODC-onderzoek “Evaluatie nationale crisisbeheersingsorganisatie vlucht 
MH17: onderzoekskader”, 10 december 2014. Bijlage 436220 bij TK 2014-2015, 
33 997, nr. 26, bijlage 436220.

4 TK 2012-2013, 29 668, nr. 37, artikel II-1, p. 11.

om lessen te trekken voor het functioneren van de nationale 
crisisbeheersings organisatie bij toekomstige crises. Die lessen 
moeten niet alleen worden getrokken uit aspecten van de crisis
beheersing die minder goed zijn verlopen, maar natuurlijk ook voor 
aspecten die goed zijn verlopen.

De evaluatie bestond uit drie deelonderzoeken.
In het eerste deelonderzoek hebben wij de interdepartementale 
crisisbeheersing geëvalueerd. Hierin hebben wij de rol van de 
verschillende actoren onderzocht binnen de nationale crisisbeheer
singsorganisatie, alsmede hun onderlinge samenwerking en 
samenwerking met andere betrokken actoren. Daarbij hebben wij 
ook onderzocht in hoeverre de internationale politieke dynamiek 
van het Oekraïneconflict de besluitvorming en het functioneren van 
de nationale crisisbeheersingsorganisatie heeft beïnvloed.
In het tweede deelonderzoek zijn wij ingegaan op de communicatie 
met en nazorg aan nabestaanden.
In het derde deelonderzoek hebben wij onderzocht hoe de informa
tievoorziening is verlopen richting de Tweede Kamer, de media en 
de samenleving als geheel. 

Het onderzoek vond plaats tussen februari 2015 en december 2015. 
Wij waren onder de indruk van de grote betrokkenheid van iedereen 
– medewerkers, functionarissen en ministers – die een rol hebben 
gespeeld bij de crisisbeheersing rond vlucht MH17. De crisis die 
ontstond nadat vlucht MH17 boven OostOekraïne was neergestort, 
heeft daarmee niet alleen een grote impact gehad op nabestaanden 
en de Nederlandse samenleving, maar ook op de crisisbeheersings
organisatie zelf.

Op 9 december 2015 hebben wij het rapport aangeboden aan het 
WODC.5 Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie stuurde het 
rapport op 16 december 2015 naar de Tweede Kamer. Op 20 januari 
2016 verscheen de beleidsreactie van het Kabinet op het onderzoeks
rapport.6 Op 22 januari 2016 hebben onderzoekers Torenvlied en 
Wessel een toelichting gegeven op het onderzoek en vragen beant
woord tijdens een rondetafelgesprek met de vaste commissies voor 
Buitenlandse Zaken, Defensie, Infrastructuur en Milieu, Veiligheid en 
Justitie en Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer.7 Op 1 maart 2016 
werd het evaluatieonderzoek en de beleidsreactie besproken in een 
plenair debat in de Tweede Kamer met MinisterPresident Rutte, 
Minister Van der Steur, Minister Koenders en Staatssecretaris Dijksma.

5 R. Torenvlied, E. Giebels, R.A. Wessel, J.M. Gutteling, M. Moorkamp en W.G. 
Broekema. Onderzoeksrapport Evaluatie nationale crisisbeheersingsorganisatie vlucht 
MH17, Enschede: Universiteit Twente, 2015. TK 2015-2016, 33 997, nr. 55.

6 TK 2015-2016, 33 997, nr. 65.
7 Zie verslag van een rondetafelgesprek over de beleidsreactie onderzoeks-

rapporten over MH17. TK 2015-2016, 33 997, nr. 68.
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EVALUATIE NATIONALE CRISISBEHEERSINGSORGANISATIE VLUCHT MH17

René Torenvlied (projectleiding), Ellen Giebels, Ramses A. Wessel, 
Jan M. Gutteling, Matthijs Moorkamp, Wout G. Broekema

VLUCHT MH17

Nationaal handboek
Instellingsbesluit MCCb

SAMENVATTING VAN BELANGRIJKSTE RESULTATEN

Eerste week Daarna 

DEELONDERZOEK 1
Functioneren van de nationale 
crisisbeheersingsorganisatie

-  Korpschef Nationale Politie
-  Commandant der Strijdkrachten

Decentrale crisisbeheersingsorganisaties
-  Veiligheidsregio Kennemerland 
-  Gemeenten

Diensten en eenheden
-  LTFO, Familierechercheurs
-  DOPS, commandant in rampgebied
-  Directie CZV, Ambassade in Kiev
-  Leiding missie in rampgebied

Crisispartners
-  Malaysia Airlines, Schiphol
-  Arc/Stichting Impact, Slachtofferhulp Nederland
-  OVSE
-  Andere getroffen landen

OVERIGE ORGANISATIESNATIONALE 
CRISISBEHEERSINGSORGANISATIE

-  Nationaal Crisiscentrum
-  Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie
-  Parlementair verantwoordingsteam
-  Stuurgroep MH17 Recovery

Kritische processen

Enquête onder 113 nabestaanden Analyse stukken Tweede Kamer Database sociale media (coosto)

Inhoudsanalyse journalistieke media

Enquête onder 512 representatieve 
Nederlandse burgers (TNS-NIPO)

Database nieuwsberichten (LexisNexis)

Interviews met 10 familierechercheurs

Interviews met 3 casemanagers van 
Slachtofferhulp Nederland

Interviews met 17 nabestaanden

Analysekader

Documentanalyse en 46 interviews

Hoofdactiviteiten

1. Crisisrespons in Den Haag
2. Internationale diplomatie
3. Crisisrespons in het rampgebied
4. Crisisrespons naar nabestaanden
5.  Informatievoorzienig naar Tweede Kamer
6.  Informatievoorziening naar media/

samenleving

1. Voorbereiden 
2. Onderkennen en signaleren
3. Voorzien in informatie
4.  Analyseren, beoordelen en besluiten 

voorbereiden
5. Besluitvorming en aansturing
6. Crisiscommunicatie 

MCCb
(ministers)

ICCb
(topambtenaren)

Moeizame start: te weinig gericht  
op samenwerking. Respect voor 
internationaal recht. Sterke 
crisiscommunicatie.

Gaandeweg wordt de crisis beheerst. Missies autonoom 
en succesvol geopereerd onder regie van stuurgroep. 
Eenvoudige structuur. NCTV spil in besluitvorming.

Nabestaanden ontevreden over 
eerste opvang en informatie.  
Vaak geen formele bevestiging dat 
dierbaren aan boord waren.

Positieve kanteling na dag van nationale rouw. 
Familierechercheurs zijn grote steun, evenals Koninklijk Huis, 
ministers en burgemeesters. Enkele incidenten hebben grote 
impact. Soms problemen bij identificatie en overdracht.

Tweede Kamer, media en 
samenleving aanvankelijk positief 
over informatievoorziening.

Ruim aanbod van informatie. Kanteling in waardering in najaar 
2014. Perceptie bij oppositie van achterhouden informatie vanaf 
januari 2015. Burger in het algemeen tevreden.

DEELONDERZOEK 3
Communicatie met Tweede 
Kamer, media en samenleving

Context Oekraïneconflict

Aanbod van informatievoorziening ruim, gevarieerd, 
continu en gecoördineerd

% Instemming met de stelling:
“Ik ben tevreden over de informatie-
voorziening van de Rijksoverheid over het 
neerstorten van vlucht MH17”.

Onderzochte aspecten:
-   Eerste opvang door overheid, Malaysia Airlines en Schiphol
-   Familierechercheurs, Slachtofferhulp Nederland, IVC
-   Formele bevestiging dat dierbaren aan boord waren, 

informatiebijeenkomsten, incidenten
-   Betrokkenheid Koninklijk Huis, ministers en burgemeesters
-  Repatriëring en identificatie

Tevredenheid bij nabestaanden per instantie in %

DEELONDERZOEK 2
Nazorg en communicatie 
nabestaanden

ADEQUAATHEID VAN CRISISBEHEERSING
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Functioneren van de nationale 
crisisbeheersingsorganisatie vlucht MH17
Het eerste deelonderzoek van de evaluatie ging over het functioneren van de nationale crisisbeheersingsorganisatie rond 
vlucht MH17 tussen 17 juli 2014 en 8 september 2014. Ten behoeve van dit onderzoek zijn veel documenten geanalyseerd.1 
Naast open bronnen betreffen dit de staatsgeheime verslagen van de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing 
(ICCb) en de Ministeriële Commissie crisisbeheersing (MCCb), vertrouwelijke evaluaties van departementen en vertrouwe-
lijke logboeken van diverse organisaties. Naast de documentanalyse hebben wij 46 interviews gehouden met de belang-
rijkste betrokkenen in de crisisbeheersing, waaronder alle betrokken (oud)ministers, topambtenaren en functionarissen 
vanuit overheid, hulpverlening en de luchtvaartsector. Hieronder bespreken wij de belangrijkste conclusies aan de hand 
van de onderzoeksvragen.

 ■ René Torenvlied 
Hoogleraar Publiek Management, Universiteit Twente

 ■ Ramses A. Wessel 
Hoogleraar Internationaal en Europees Institutioneel Recht, Universiteit 
Twente

 ■ Matthijs Moorkamp 
Docent-onderzoeker Security Management, Saxion University of Applied 
Sciences

 ■ Wout Broekema 
Onderzoeker Crisismanagement, Universiteit Leiden

Welke rol hebben de actoren gespeeld in de 
crisisbeheersing en in hoeverre komt hun optreden 
overeen met de voorgeschreven taakomschrijving?
Onmiddellijk na het bekend worden van de crash van vlucht MH17 is 
een groot aantal parallelle activiteiten gestart om de crisis te 
beheersen. Die activiteiten werden verricht door een groot aantal 
organisaties en actoren:
• crisisrespons in Den Haag;
• internationale diplomatie;
• crisisrespons in het rampgebied;
• crisisrespons naar nabestaanden;
• informatievoorziening naar Tweede Kamer;
• informatievoorzienig naar media en samenleving. 

Iedere organisatie en actor had, vanuit de eigen achtergrond en 
betrokkenheid, eigen taken en verantwoordelijkheden in de 
crisisbeheersing. Er werd gewerkt vanuit de eigen protocollen en, 
waar nodig, geïmproviseerd ten behoeve van een adequate 
crisisbeheersing.
Malaysia Airlines heeft, bijvoorbeeld, vanuit de eigen verantwoorde
lijkheid de eerste opvang van nabestaanden verzorgd in nauwe 
samenwerking met Schiphol en de veiligheidsregio Kennemerland. 

1 Wij willen Kaylee Reijerink graag danken voor haar analyse van openbare 
bronnen.

Malaysia Airlines heeft op Schiphol de passagierslijsten gedeeld met 
de Koninklijke Marechaussee en in Kuala Lumpur geverifieerd op 
nationaliteiten. Malaysia Airlines in Kuala Lumpur activeerde een 
telefooncentrale met noodnummer en stuurde een toestel met 
experts, via Kiev, naar Amsterdam. Medewerkers van LTFO en ook 
familierechercheurs arriveerden vroeg in de avond van 17 juli 2014 
op Schiphol voor het verlenen van assistentie. Slachtofferhulp 
Nederland schaalde op, zich realiserende dat een groot beroep zou 
worden gedaan op de vaste medewerkers bij de nazorg voor 
nabestaanden. Op de rampplek zelf arriveerde de opgeschaalde 
State Emergency Services (SES) van Oekraïne, die een begin maakte 
met het proces van het bergen van de stoffelijke resten van de 
passagiers. Al deze organisaties handelden onmiddellijk en 
adequaat, vanuit de taken en verantwoordelijkheden die waren 
voorgeschreven door de eigen protocollen.

Ook in Den Haag werden veel operationele en bestuurlijke 
activiteiten opgestart. Het Departementaal Coördinatiecentrum van 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken schaalde bijvoorbeeld het 
vaste telefoonnummer op en nam de eerste voorbereidingen voor 
het onmiddellijk sturen van functionarissen naar Oekraïne, 
waaronder de Minister van Buitenlandse Zaken – een scenario dat 
vergelijkbaar was met dat vlak na de vliegramp in Tripoli in 2010. 

Parallel activeerde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 
en Veiligheid (NCTV) in een zeer vroeg stadium de nationale 
crisisbeheersingsorganisatie in Den Haag. Eerst werd een crisisover
leg belegd, dat kan worden gezien als de eerste bijeenkomst van een 
Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb). Laat in de 
avond kwam de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) 
bijeen, met daarin de MinisterPresident, de Minister van Veiligheid 
en Justitie, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. De 
cruciale schakel tussen beide commissies was de functionaris NCTV. 
Hij was voorzitter van de ICCb en in die hoedanigheid adviseur van 
de MCCb – die laatste commissie werd voorgezeten door de 
MinisterPresident. Het ontbreken van een ambtelijk voorportaal 
(Adviesteam) bespoedigde de besluitvorming. Alle bijeenkomsten 
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vonden plaats op het Nationaal Crisiscentrum (NCC) waar die avond 
ook het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) werd 
geactiveerd, dat alle communicatie over de crisis coördineert. 

hoeveel ruimte lieten de protocollen en Was er een 
flexibele invulling mogelijk? 
De functionaris NCTV bracht de ambtelijke crisisbesluitvorming  
en de politiekbestuurlijke crisisbesluitvorming nauw bij elkaar.  
Dat bevorderde de eenheid van besluitvorming in belangrijke mate. 
De NCTV stemde daarbij voortdurend af met de voorzitter van de 
ministeriële commissie, de MinisterPresident. De Minister
President had de regie over de crisisbesluitvorming in Den Haag, 
waarbij ministers een heldere taakverdeling hanteerden. De 
MinisterPresident richtte zich op contacten met regeringsleiders en 
de communicatie naar de samenleving; de Minister van 
Buitenlandse Zaken richtte zich op contacten in de internationale 
diplomatie en collegaministers; de Minister van Defensie richtte 
zich op activiteiten rond de missies in Oekraïne; de Minister van 
Veiligheid en Justitie richtte zich op de activiteiten in Nederland en 
de onderzoeken naar de oorzaak en mogelijke daders. 
Voorbereiding van de besluitvorming over de missies verliep via een 
parallel overlegcircuit, dat gegeven de strikte vertrouwelijkheid van 
deze besluitvorming enigszins vergelijkbaar is met de Ministeriële 
Kerngroep Speciale Operaties. Uiteindelijk vond deze besluitvor
ming plaats in twee speciale bijeenkomsten van de ministerraad.

Meteen vanaf het begin van de crisis opereerde het Nationaal 
Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) zeer effectief ten behoeve van 
het coördineren van de crisiscommunicatie. Die vond plaats op 
strak geregisseerde wijze via persconferenties, nieuwsberichten en 
berichten op websites. In het Kernteam werd nauw samengewerkt 
tussen de voorlichters van de verschillende departementen. Ten 
behoeve van de informatievoorziening aan nabestaanden werd 
afgesproken dat zij eerst werden geïnformeerd – voordat de Tweede 
Kamer of media werden geïnformeerd. In de hectiek van de 
crisisbeheersing was het soms lastig om deze ambitieuze doelstel
ling te realiseren, maar in het algemeen is dit zeer goed gelukt. 
Daarbij speelden het Informatie en Verwijscentrum (IVC) en de 
familierechercheurs een uiterst belangrijke rol. Op de momenten 
dat informatie naar nabestaanden moest worden gecommuniceerd, 
vond dat op directe en gecoördineerde wijze plaats door tussen
komst van het IVC en de familierechercheurs. Dit heeft goed 
gewerkt: nabestaanden hebben deze informatievoorziening positief 
gewaardeerd.

Vanzelfsprekend verlopen de eerste uren van een crisisrespons 
chaotisch en is de situatie op dat moment meestal zeer onover
zichtelijk en complex. Vaak is de crisisrespons dan gebaat bij het 
vermogen van organisaties en organisatieonderdelen om te kunnen 
improviseren. Bij de crisis rond vlucht MH17 was het niet anders. 
Nabestaanden hadden ook begrip hiervoor, zo blijkt uit het tweede 
deelonderzoek. Toch komen wij op grond van het eerste deelonder
zoek tot de conclusie dat de eerste crisisrespons rond vlucht MH17 
onnodig moeizaam en complex verliep. De eerste dagen van de 
crisis rond vlucht MH17 had de nationale crisisbeheersings

organisatie, bijvoorbeeld, geen goed idee wie welke activiteiten 
uitvoerde ter verificatie van passagierslijsten en hun nabestaanden 
en met welk resultaat. Dat het vrijgeven van de passagierslijst 
uiteindelijk lang duurde, was overigens niet zozeer het gevolg van 
een gebrek aan afstemming, maar veeleer het gevolg van een 
beleidsuitgangspunt – namelijk dat alle passagiers moesten zijn 
geverifieerd en alle nabestaanden moesten zijn benaderd, voordat 
de passagierslijst officieel kon worden vrijgegeven.

hoe is de samenWerking verlopen met partijen die 
geen deel uitmaken van de nationale 
crisisbeheersorganisatie?
De nationale crisisbeheersingsorganisatie was onvoldoende gericht 
op samenwerking met en tussen betrokken organisaties en de 
ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie. Daarbij ging het 
om de vraag welke departementen over welke deelaspecten van de 
crisisbeheersing de coördinatie van activiteiten konden voeren. De 
crash van vlucht MH17 leidde immers tot een buitenlandse crisis, 
gekenmerkt door een gewapend conflict binnen de internationaal
politieke dynamiek van het Oekraïneconflict. Eigenlijk heeft het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken, volgens bepalingen van het 
Nationaal Handboek, de regie over crises in het buitenland waarbij 
(veel) Nederlanders zijn betrokken. Dat ministerie voert consulaire 
taken uit en verzorgt, via de ambassade, de vertegenwoordiging van 
het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland – zo ook in 
Oekraïne. Het Ministerie van Defensie heeft veel expertise op het 
gebied van militaire en civiele missies in gebieden waar een 
gewapend conflict heerst. 

Er werd een groot aantal parallelle activiteiten ontplooid door veel 
externe actoren die niet behoorden tot de nationale crisisbeheer
singsorganisatie, maar die wel een belangrijke rol speelden in de 
crisisbeheersing. Dit betroffen:
• decentrale crisisbeheersingsorganisaties, zoals de veiligheids

regio Kennemerland en gemeenten;
• onderdelen van departementen, zoals het Landelijk Team 

Forensische Opsporing en familierechercheurs, de Nederlandse 
ambassade in Kiev en de Dienst Consulaire Zaken en 
Visumbeleid;

• externe partners in de crisisbeheersing, zoals Malaysia Airlines, 
Schiphol, OVSE of Slachtofferhulp Nederland.

Met al deze actoren moest de nationale crisisbeheersingsorganisatie 
samenwerken. 

De gerichtheid van de nationale crisisbeheersingsorganisatie op de 
eigen activering in Den Haag bracht, in combinatie met de 
onvolledigheid van informatie over de ramp, met zich mee dat de 
nationale crisisbeheersingsorganisatie te weinig focus had op 
samenwerking of afstemming met de organisaties die actief waren 
in de eerste crisisrespons. Door deze ontbrekende schakel tussen 
besturing en uitvoering was de besluitvorming in de eerste 
crisisrespons op tal van aspecten niet goed aangesloten bij de 
activiteiten die plaatsvonden buiten Den Haag. 
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Zo was er bijvoorbeeld geen contact met Malaysia Airlines – anders 
dan informatieverzoeken over de onvolledige passagierslijst die 
Malaysia Airlines op dat moment deelde met de Koninklijke 
Marechaussee. Contacten met Schiphol en de veiligheidsregio 
ontbraken of verliepen die avond stroef – zoals bij overleg over de 
verantwoordelijkheid voor het noodnummer van de Nederlandse 
overheid. Het gegeven dat er te weinig focus was op samenwerking 
en coördinatie door de nationale crisisbeheersingsorganisatie 
leidde tot misverstanden en onduidelijkheden over de taken en 
verantwoordelijkheden van de Nederlandse overheid ten opzichte 
van de verantwoordelijkheden van de organisaties en actoren die op 
dat moment actief waren in de eerste crisisrespons. Waar bij het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie frustratie bestond over het 
ontbreken van passagierslijsten, had Malaysia Airlines deze reeds 
uren eerder gedeeld met de Koninklijke Marechaussee en volgde het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken het eigen protocol dat voor
schrijft de slachtoffers van een ramp in het buitenland te verifiëren 
en hun nabestaanden te benaderen. 

De natuurlijke afstemmingsbehoefte van al deze organisaties – die 
verschillende, parallelle activiteiten uitvoerden – werd niet 
voldoende in beeld gebracht of gefaciliteerd door de NCTV, het NCC 
of andere actoren van de nationale crisisbeheersingsorganisatie. In 
plaats daarvan was de nationale crisisbeheersingsorganisatie in Den 
Haag gericht op het bespreken van de standaardinformatie, door de 
NCTV aangeleverd, uit open bronnen van (sociale) media, aangevuld 
vanuit inlichtingendiensten. De gremia waren vooral intern gericht 
– op de activiteiten in Den Haag. Ook de activiteiten in Oekraïne, de 
eerste dagen, werden door de nationale crisisbeheersingsorganisa
tie niet op een systematische manier gefaciliteerd of gecoördineerd. 

Na de eerste dagen kwam er een betere samenwerking tussen de 
departementen op gang, waardoor alle partijen hun bijdrage 
konden leveren. Uiteindelijk had de nationale crisisbeheersingsor
ganisatie rond vlucht MH17 een eenvoudige structuur.
• De interdepartementale ambtelijke commissie en ministeriële 

commissie waren nauw op elkaar aangesloten, met de functio
naris NCTV als belangrijke schakel.

• Ondersteunende teams verzorgden crisiscommunicatie en 
informatievoorziening naar het parlement.

• Een interdepartementale stuurgroep adviseerde over en 
coördineerde activiteiten van de missies. De stuurgroep was 
verankerd in de ministeriële commissie door de adviesrol van de 
korpschef Nationale Politie en de Commandant der 
Strijdkrachten. De gremia waren op een effectieve wijze ingebed 
in de infrastructuur van het Nationaal Crisiscentrum. 

Naast het bieden van infrastructuur hebben het NKC en het NCC ook 
de uitvoering van een aantal activiteiten gecoördineerd, die cruciaal 
bleken voor nabestaanden en steun vanuit de Nederlandse 
bevolking. De dag van nationale rouw – georganiseerd in 23 uur 
– maakte diepe indruk op de Nederlandse en internationale 
samenleving. De dag was een positief kantelpunt in de waardering 
van nabestaanden voor het overheidsoptreden, zoals blijkt uit het 
tweede deelonderzoek. Het NKC en NCC hebben ook een belang

rijke coördinerende rol gespeeld bij de realisatie van de nationale 
herdenking MH17. Daarnaast werden contacten onderhouden met 
gemeenten, waaronder het mede faciliteren van de activiteiten van 
het Openbaar Ministerie ten behoeve van overlijdensverklaringen of 
het afstemmen van herdenkingsbijeenkomsten. Ook de afstem
ming tussen hulpverlening naar nabestaanden vanuit familierecher
cheurs, Slachtofferhulp Nederland en gemeenten is door het NCC 
bevorderd. 

Het niet activeren van een interdepartementaal adviesteam 
bespoedigde de interdepartementale crisisbesluitvorming rond 
vlucht MH17. Keerzijde daarvan was dat, in eerste instantie, een 
interdepartementale voorziening ontbrak tussen het politiek
bestuurlijke en operationeel niveau, die specifieke activiteiten van 
de nationale crisisbeheersingsorganisatie kon voorbereiden en 
coördineren/aansturen. De crisiscentra van de betrokken departe
menten waren niet direct aangesloten bij de crisisbesluitvorming 
rond vlucht MH17. Specifiek ten behoeve van de missies in Oekraïne 
verschoof deze functie – die eerst door de NCTV vanuit het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie werd ingevuld – uiteindelijk 
naar de interdepartementale stuurgroep MH17 Recovery. Deze 
oplossing werkte naar tevredenheid van betrokkenen en heeft het 
succes van de missies mede bepaald.

De activiteiten in Oekraïne van Nederlandse diplomaten, LTFO
medewerkers en Koninklijke Marechaussee ter plekke hebben een 
grote bijdrage gehad aan de crisisbeheersing. Daarbij waren de 
systematische bergingswerkzaamheden van de SES en de perma
nente bemiddeling van de OVSE een noodzakelijke voorwaarde voor 
succes. De coördinatie en aansturing van activiteiten in Oekraïne 
kreeg na enkele dagen meer structuur. Door de goede samenwer
king met de crisispartners in Oekraïne konden stoffelijke resten van 
veel van de overleden passagiers vanaf 23 juli 2014 worden overge
vlogen naar Nederland. Gegeven de moeilijke omstandigheden 
rond de rampplek en de beperkte personele aanwezigheid van 
Nederlandse functionarissen op locatie in Oekraïne, was dat een 
belangrijk resultaat.

In dat kader heeft de missie in Oekraïne autonoom en in hecht 
verband geopereerd. Het gezamenlijke optreden van politie en 
defensiemedewerkers – in nauwe samenwerking met functionaris
sen en organisaties van bijvoorbeeld Oekraïne, Australië en 
Maleisië, alsmede de OVSE – is cruciaal geweest voor de succesvolle 
bijdrage van de missies aan de crisisbeheersing. De missie naar 
Oekraïne heeft, ook door de inspanningen van de missieleiding in 
Kiev, in grote autonomie kunnen werken. De goede onderlinge 
samenwerking tussen de Head of Mission, diens strategisch militair 
adviseur en de Nederlandse ambassade bevorderde de (informatie)
positie van Nederland in Oekraïne en legde de basis voor de 
succesvolle missies. 
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hoe heeft de internationale politieke dynamiek van 
het oekraïneconflict de besluitvorming en het 
functioneren van de crisisorganisatie beïnvloed?
Vanaf het begin van de crash was internationale diplomatie een zeer 
belangrijke en succesvolle activiteit van de nationale crisisbeheer
singsorganisatie. Nederland heeft daarbij, zo volgt uit het onder
zoek, blijk gegeven van respect voor het internationaal recht en heeft 
daarmee recht gedaan aan zijn internationale imago op dit terrein. 
Met name via het, in samenwerking met Australië, indienen van een 
resolutie in de Veiligheidsraad (en de toelichtende speech van de 
Minister van Buitenlandse Zaken) heeft Nederland internationale 
steun gekregen voor de plannen om de slachtoffers, hun eigendom

men en de wrakstukken te repatriëren. Internationale afspraken zijn 
snel, zorgvuldig en adequaat gemaakt, waarbij de internationaal
rechtelijke regels in acht zijn genomen en gevolgd. Dit kwam, onder 
andere, tot uitdrukking in het besluit om niet formeel en recht
streeks te onderhandelen met de separatisten. Die mogelijkheid was 
juridisch niet uitgesloten, maar de mogelijke (met name politieke) 
consequenties van de verhouding tot de separatisten zijn goed 
onderkend. De samenwerking met de OVSE ten behoeve van toegang 
tot het rampgebied was daarbij essentieel voor het succes van de 
operatie. Het onderzoek laat zien dat nabestaanden en Nederlandse 
burgers in het algemeen het internationale optreden van de 
Nederlandse overheid zeer waarderen.
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Communicatie met en nazorg aan 
nabestaanden
Het tweede deelonderzoek van de evaluatie crisis beheersing MH17 richt zich op het perspectief van de  
directe nabestaanden. Dit betreft mensen met een directe verwantschapsrelatie met de slachtoffers, zoals ouders, 
kinderen, broers, zussen.1

 ■ Ellen Giebels2 
Hoogleraar Sociale Psychologie van Conflict en Veiligheid,  
Universiteit Twente

enquête onder nabestaanden
Via de contacten met Slachtofferhulp Nederland werd de mogelijkheid 
geboden om verschillende vragen op te nemen over het overheids
optreden in een vragenlijst gericht op complexe rouw. De vragenlijst, 
die werd gecoördineerd vanuit de Rijksuniversiteit Groningen, is begin 
mei 2015 uitgezet onder nabestaanden (tot 28/09/2015). 

Uit de enquête onder 113 nabestaanden van 153 slachtoffers komt 
naar voren dat zij bij de waardering van de communicatie met en de 
(na)zorg door de overheid gemiddeld genomen:
1. heel tevreden zijn over de nationale ceremonies en de inzet en 

werkwijze van de familierechercheurs;
2. tevreden zijn over de informatievoorziening en de geboden 

nazorg;
3. tevreden zijn over het fungeren van de overheid als aanspreek

punt, evenals over de rol van de gemeente, Slachtofferhulp 
Nederland en het Informatie en Verwijscentrum (IVC);

4. niet ontevreden maar ook niet tevreden zijn over de onderlinge 
afstemming en doorverwijzing door instanties en het lotgenoten
contact dat werd aangeboden door Slachtofferhulp Nederland;

5. ontevreden zijn over de eerste opvang.

Uitgezonderd de ontevredenheid over de eerste opvang en de 
tevredenheid over de nationale ceremonies en de familierecher
cheurs, zijn er grote verschillen in waardering door nabestaanden.

intervieWs
Het beeld dat uit de brede inventarisatie naar voren komt, is verder 
uitgediept en verrijkt met behulp van 24 semigestructureerde interview
sessies met in totaal tien familierechercheurs, drie casemanagers van 
Slachtofferhulp Nederland en 17 nabestaanden (in 11 sessies). 

1 Uiteraard kunnen ook anderen in het sociale netwerk van slachtoffers, zoals 
vrienden, collega’s en buren, een groot verlies ervaren. Wij hebben ons echter 
gericht op de direct verwante nabestaanden, omdat het overheidsoptreden 
primair gericht is op deze groep.

2 Met dank aan Janneke Overduin, Msc voor haar bijdrage aan het onderzoek.

nazorg 
Uit de interviews blijkt dat nabestaanden die naar Schiphol zijn 
afgereisd de opvang door medewerkers van Schiphol en Malaysia 
Airlines aldaar als overwegend positief hebben ervaren. Ondanks 
begrip voor de responstijd die nodig is na een ramp hebben 
nabestaanden de eerste opvang door de overheid echter ervaren als 
weinig professioneel en vervelend. Nabestaanden konden niet 
alleen zeer moeilijk contact leggen met de betrokken instanties in 
de eerste uren na de ramp, maar zij werden ook regelmatig 
onprofessioneel of zelfs argwanend bejegend. Daarnaast ervoeren 
nabestaanden een gebrekkige coördinatie bij die eerste opvang, 
zoals het niet nabellen ondanks belofte, verschillende keren 
dezelfde, gedetailleerde info moeten geven en onduidelijkheid over 
de opslag en het gebruik van door hen verstrekte informatie. 

De grote persoonlijke betrokkenheid van bewindslieden, leden van 
het koninklijk huis en burgemeesters is een grote steun geweest 
voor veel nabestaanden. De dag van nationale rouw, de ceremonies 
bij aankomst van de stoffelijke resten en de nationale herdenking 
zijn door geïnterviewde nabestaanden als zeer waardig en respect
vol ervaren. De dag van nationale rouw markeerde een kantelpunt 
in de waardering door nabestaanden, van negatief naar positief. Het 
algemene beeld van de ondersteuning door en contacten met 
familierechercheurs is zeer positief: zij hebben voor veel nabestaan
den gefungeerd als steun en toeverlaat.

Bij de inzet en ondersteuning van Slachtofferhulp Nederland zijn de 
geïnterviewde nabestaanden die gebruik hebben gemaakt van het 
lotgenotencontact van Slachtofferhulp Nederland daarover 
tevreden. Verder geeft men aan positief te zijn over de beschikbaar
heid van het IVC. Er blijkt wel heel wisselend en soms heel beperkt 
gebruik van te zijn gemaakt. Sterke meningen van sommige 
nabestaanden op de besloten website lijken hier deels debet aan 
geweest. Kritische geluiden zijn vooral te horen over de deskundig
heid en professionele houding van vrijwilligers, die vanwege de 
omvang van de ramp veelvuldig zijn ingezet. 

communicatie 
Verschillende geïnterviewde nabestaanden gaven aan dat zij geen 
formele bevestiging hebben gekregen dat hun dierbaren zijn 
overleden. Alleen nabestaanden die zich hadden opgegeven bij 
Malaysia Airlines kregen hiervan telefonisch bericht, door Malaysia 
Airlines. Nabestaanden die zich alleen via het nationaal noodnum
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mer opgaven, moesten het verlies van dierbaren hetzij opmaken uit 
de openbaar gemaakte passagierslijst, dan wel afleiden uit het 
bezoek van familierechercheurs. Ongeveer een derde van de 
geïnterviewde nabestaanden geeft aan het een gemis te vinden 
nooit een formeel bericht te hebben ontvangen.

De eerste informatiebijeenkomst in Nieuwegein vonden veel nabe
staanden een onprettige bijeenkomst. Dit kwam grotendeels door de 
spreekruimte die sommige nabestaanden kregen en het niet kanalise
ren van sterke emoties. Verschillende geïnterviewde nabestaanden 
geven aan daardoor minder vaak vervolgbijeenkomsten te hebben 
bezocht. De latere informatiebijeenkomsten zijn beter gewaardeerd. 
Verder bleek dat de hoeveelheid informatie die nabestaanden 
ontvingen groot was maar dat veel van die informatie ook dubbel was. 
De nieuwsbrief van het IVC werd goed gewaardeerd. Het persoonlijk 
contact met de familierechercheurs en de mogelijkheid om altijd met 
vragen aan te kloppen komt keer op keer als zeer positief naar voren.

Verschillenden nabestaanden noemen dat tijdens het proces van 
identificatie en repatriëring dingen verkeerd zijn gegaan (onzorg
vuldige behandeling stoffelijke resten, tonen van verkeerde foto’s). 
Verder is de procedure rondom het identificeren en claimen van 
bezittingen van slachtoffers (via de IVC catalogus) door nabestaanden 
veelvuldig genoemd als voor verbetering vatbaar vanwege:
• onduidelijke foto’s;
• gebruiksonvriendelijke opzet;
• onduidelijke afhandelingsprocedure. 

Er zijn vier critical incidents genoemd.
•  Vrijwel alle geïnterviewde nabestaanden benoemden de 

uitspraak van de Minister van Buitenlandse Zaken over het 
mondkapje dat werd aangetroffen om de hals van een van de 
inzittenden. Dit werd onmiddellijk opgepakt door familie
rechercheurs, die direct contact met de nabestaanden zochten en 

een toelichting gaven. Dat heeft veel nabestaanden milder over 
het incident doen oordelen, zeker in het licht van de eerdere 
toespraak van de minister in de VNVeiligheidsraad.

•  Daarnaast noemden vrijwel alle nabestaanden de presentatie van 
een LTFOmedewerker waarin beelden van slachtoffers van de crash 
van MH17 zouden zijn getoond. De nabestaanden reageerden hier 
zeer verschillend op, van uiterst begripvol tot ronduit woedend.

Daarnaast zijn er twee incidenten door enkele nabestaanden genoemd.
• In de eerste plaats betreft dit de uitspraak van de Minister van 

Veiligheid en Justitie op de persconferentie van 19 juli 2014, 
waarin hij aangeeft: “contact met iedereen gehad en alles is in 
orde”, terwijl dat voor veel nabestaanden nog helemaal niet gold.

• In de tweede plaats betreft dit het gebruiken van “het leed van de 
nabestaanden” als argument bij woordvoering door partijen in 
de Tweede Kamer. Dit hebben verschillende nabestaanden als 
vervelend ervaren.

conclusie
Over het algemeen is het beeld dat naar voren komt over het 
overheidsoptreden positief te noemen. Verder is duidelijk geworden 
dat er grote individuele verschillen in beleving en waardering zijn 
tussen nabestaanden. Op een aantal punten zijn nabestaanden het 
overwegend eens: zij zijn overwegend zeer tevreden over de 
nationale ceremonies en de inzet en werkwijze van de familie
rechercheurs. Ook de grote persoonlijke betrokkenheid van 
bewindslieden, leden van het koninklijk huis en burgemeesters  
is als een grote steun ervaren door veel nabestaanden. Men is 
daarentegen collectief ontevreden over de eerste opvang.  
Ondanks begrip voor de responstijd die nodig is na een ramp 
hebben geïnterviewde nabestaanden de eerste opvang door de 
overheid ervaren als slecht: niet goed bereikbaar, weinig professio
neel en vervelend. Veelvuldig genoemd wordt ook het feit dat een 
formele bevestiging van het overlijden van hun dierbare ontbrak, 
terwijl ze die wel graag hadden gekregen.
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Informatievoorziening naar  
Tweede Kamer, media en samenleving
In het kader van de evaluatie nationale crisisbeheersings-
organisatie MH17 zijn wij nagegaan hoe is gecommuniceerd 
over de crisis richting Tweede Kamer en met/door media  
en samenleving, in de periode tussen 17 juli 2014 en 
voorjaar 2015. De informatievoorziening naar de Tweede 
Kamer heeft ook als primaire bron gediend van informatie 
voor journalistieke media, sociale media en daarmee voor 
de meningsvorming in de samenleving. Ten behoeve van  
deze analyse is een breed scala aan onderzoeksgegevens 
verzameld: analyse van kamerstukken, persverklaringen 
van ministers, interviews, alsmede analyses van  
frequentie en gevoelstemperatuur van journalistieke en 
sociale media. Daarnaast is een publieksonderzoek 
uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 
Nederlandse burgers, waarin hun waardering van de 
informatievoorziening over de MH17-crisis door de 
rijksoverheid centraal stond.

hoe is de informatievoorziening richting tWeede 
kamer verlopen?
Bij de MH17crisis was er sprake van een hoge frequentie en 
dichtheid van informatievoorziening naar de Tweede Kamer.  
Deze informatievoorziening kwam voort uit een belofte van de 
MinisterPresident om de Tweede Kamer regelmatig te informeren. 
De crisis was complex, waardoor veel informatie en gegevens, soms 
voortdurend, aan verandering onderhevig was. Dit heeft tot gevolg 
gehad dat de informatie aan de Tweede Kamer regelmatig herzien of 
vernieuwd moest worden. 

In de waardering van de informatievoorziening naar de Tweede 
Kamer in de MH17crisis traden twee kantelpunten op. Het eerste 
kantelpunt was begin oktober 2014, na de briefing van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Op dat moment werden er 
zeer veel Kamervragen gesteld over de haalbaarheid en effectiviteit 
van mogelijke vervolgmissies. Ook begin januari 2015, na het bekend 
worden van het verzoek van de OvV aan de Commissie van Toezicht 
op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten inzake de diplomaten
briefing van 14 juli 2014 in Kiev, werden zeer veel Kamervragen 
gesteld. De vragen gingen vooral over de informatievoorziening 
door de overheid en het feit dat deze briefing niet eerder bekend was 
geworden. Bij oppositiepartijen in de Tweede Kamer ontstond, vanaf 
begin januari 2015, de perceptie dat de regering informatie achter
hield. Dit beeld werd enerzijds gevoed door de weigering van de 
regering om de Tweede Kamer (vertrouwelijk) inzage te geven in de 

staatsgeheime stukken van de ICCb en de MCCb. Anderzijds werd deze 
perceptie gevoed door publicatie van vrijgegeven gedeelten van 
ICCb en MCCbstukken in het kader van een Wobprocedure, 
waarbij zeer grote gedeelten tekst zwart zijn gelakt. 

De informatievoorziening naar de Tweede Kamer, via briefings en 
stand van zakenbrieven, bereikte de samenleving op indirecte wijze 
via de journalistieke media, omdat dit voor die media ook een 
belangrijke informatiebron was. Het uitgangspunt dat nabestaan
den eerder geïnformeerd moesten worden dan de Tweede Kamer 
maakte de coördinatie tussen informatievoorziening aan Tweede 
Kamer en aan nabestaanden soms lastig – iets dat incidenteel niet 
goed is gegaan. Soms werkte dit ook andersom: dan bereikte 
informatie die was gedeeld met nabestaanden eerder de journalis
tieke media dan de Tweede Kamer.

hoe is de informatievoorziening verlopen richting 
media en samenleving?
Wij hebben de informatievoorziening vanuit de rijksoverheid naar 
media en samenleving getypeerd als ruim, gevarieerd, continu en 
gecoördineerd. Er is tijdens de crisis rond vlucht MH17 een ruim 
aanbod aan informatie beschikbaar gesteld via openbare websites.1

1 Zie www.rijksoverheid.nl/documenten en https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/vliegramp-mh17

 ■ Jan Gutteling 
Universitair Hoofddocent Crisis- en Risicocommunicatie, Universiteit Twente

 ■ René Torenvlied 
Hoogleraar Publiek Management, Universiteit Twente

http://www.rijksoverheid.nl/documenten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vliegramp-mh17
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vliegramp-mh17
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In de onderzoeksperiode (17 juli 2014 – voorjaar 2015) zijn 167 
documenten en video’s beschikbaar gesteld door de crisisbeheersings
organisatie. De beschikbare informatie bestond onder meer uit 
Kamerstukken, toespraken (van bewindslieden), alsmede weergaven 
van persconferenties (via mediaberichten en video’s). In de eerste 
weken van de crisis werden zeer regelmatig persconferenties gehou
den van bewinds lieden. Naast het zichtbare aanbod van publieksinfor
matie werd achter de schermen ook veel aandacht besteed aan het 
beantwoorden van individuele vragen van burgers die de crisisbeheer
singsorganisatie bereikten via websites. Er is gedurende de gehele 
onderzoeksperiode een continu aanbod aan informatie geweest.

Er is gedurende de crisis rond vlucht MH17 veel geïnvesteerd in het 
coördineren van de informatievoorziening naar de samenleving 
met het oog op eenheid van communicatie. Vanaf de start van de 
crisis verliep hiertoe de woordvoering en crisiscommunicatie via het 
Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) en stonden 
departementale voorlichters de pers niet te woord. Journalisten 
konden hierdoor amper hun eigen informatiekanalen benutten.  
De coördinatie kwam ook tot uitdrukking in de organisatie van 
persconferenties op vaste momenten op een vaste locatie, waardoor 
deze zeer gestructureerd verliepen. 

Wat is de Waardering van de informatievoorziening 
door de media en de samenleving?
De informatievoorziening over de crisis rond vlucht MH17 bereikte 
Nederlandse burgers primair via (nieuwssites van) televisie en 
kranten of uitgezonden persconferenties. Deze nieuwsbronnen over 
de crisis rond vlucht MH17 werden door Nederlandse burgers het 
meest betrouwbaar geacht. Open bronnen van de overheid werden 
bijna niet geraadpleegd. Berichten over de crisis rond vlucht MH17 
in de sociale media werden door Nederlandse burgers het minst 
betrouwbaar geacht. Uit het publieksonderzoek, ongeveer een jaar 

na de ramp, blijkt dat het overgrote deel van de Nederlandse 
bevolking (80 procent) zich op dat moment niet vaker dan een maal 
per maand met MH17 bezig hield. 

De intensiteit van berichtgeving in de journalistieke media en 
sociale media heeft een grote piek na de crash en wordt na drie 
weken veel geringer. De pieken daarna corresponderen met 
belangrijke gebeurtenissen: de presentatie van het rapport van de 
OvV met voorlopige bevindingen, de daarop volgende vergadering 
in de Tweede Kamer, de nationale herdenking en het bekend 
worden van de diplomatenbriefing in Kiev. Op de berichtgeving 
over de nationale herdenking na, is de berichtgeving kritisch van 
toon. In de journalistieke media zijn in opiniërende stukken veel 
kritische geluiden waar te nemen en een veranderende toonzetting: 
waar de overheid in het begin lof oogstte met haar aanpak en de 
informatievoorziening over de ramp met MH17, veranderde dat 
vanaf september 2014 in een kritische bejegening. Ook in de sociale 
media lijken inhoud en toon te veranderen. Tot 7 september 2014 
lijken de “trending topics” sterk gekoppeld aan de MH17ramp zelf, 
vanaf 8 september 2014 verwijzen deze vooral naar het onderzoeks
proces en de politieke ontwikkelingen. Ook de toonzetting in de 
sociale media is na 8 september beduidend negatiever dan in de 
eerste periode.

Uit het publieksonderzoek blijkt dat een overgroot deel van de 
Nederlandse burgers de dag van nationale rouw indrukwekkend 
vond. Ondanks de zich ontwikkelende kritische toon in de Tweede 
Kamer en (sociale) media was een meerderheid van de Nederlandse 
bevolking, een jaar na de MH17ramp, in retrospectief tevreden tot 
zeer tevreden over de informatievoorziening door de Rijksoverheid. 
Slechts een kleine minderheid (rond 15 procent) van de ondervraag
de burgers geeft aan ontevreden of zeer ontevreden te zijn met de 
informatievoorziening over de MH17crisis.
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Rapport MH17 Passagiersinformatie 
Onderzoeksraad voor Veiligheid
Na een vliegramp is snelle en betrouwbare informatie over de 
inzittenden cruciaal. Een startpunt is de passagierslijst die de 
luchtvaartmaatschappij kort na de crash verstrekt. De eerst 
beschikbare passagierslijst bevat echter niet alle informatie die 
overheden nodig hebben om familieleden van slachtoffers te 
vinden en vervolgens met zekerheid te kunnen informeren of hun 
naaste(n) in het vliegtuig zat(en). De overheid streeft er naar om de 
verwanten van passagiers die samen reisden, zoals gezinnen, in één 
keer duidelijkheid te geven over alle familieleden aan boord van het 
toestel. Op basis van de passagierslijst is dit echter niet direct vast te 
stellen, bijvoorbeeld omdat gezinsleden verschillende achternamen 
dragen. Voordat de overheid op grond van een eenduidige lijst 
nabestaanden kan informeren, zal de beschikbare informatie 
daarom eerst verzameld en geverifieerd moeten worden.

Binnen twee uur na het bekend worden van de ramp met vlucht 
MH17 verstrekte Malaysia Airlines de eerste passagierslijst aan de 
autoriteiten op Schiphol en voldeed daarmee aan de internationale 
verplichtingen op dat punt. Omdat gaandeweg meer duidelijk werd 
over de omvang van de crash en het aantal Nederlandse slachtoffers, 
startten diverse partijen met het verzamelen van informatie over de 
passagiers en hun nabestaanden. Deels gebeurde dit op basis van de 
passagierslijst van Malaysia Airlines en deels op basis van de 
gegevens die nabestaanden achterlieten. Vanuit de Nederlandse 
overheid stelden de Koninklijke Marechaussee, het Landelijk Team 
Forensische Opsporing (LFTO), het ministerie van Buitenlandse 
Zaken en het Nationaal Crisiscentrum voor verschillende doel
einden eigen lijsten op. Tussen de partijen onderling was niet altijd 
bekend wie wat deed en waarom. De informatieuitwisseling liet te 
wensen over. Ook aanvullende informatie vanuit Malaysia Airlines 
en private partijen als Eurocross en reisorganisaties werd door de 
overheid onvoldoende benut. Daarbij speelde mee dat onduidelijk 
was wie de leiding had, omdat het scenario van een vliegtuigramp 
in het buitenland met veel Nederlandse slachtoffers op voorhand 
niet was doordacht.

invulling taak nationale overheid 
De Nederlandse overheid heeft een belangrijke taak in de informa
tievoorziening aan nabestaanden en in de formele bevestiging dat 
hun naaste(n) in het vliegtuig zat(en). Bij de vliegramp van vlucht 
MH17 waren met name het ministerie van Buitenlandse Zaken en de 
NCTV aan zet. Het was aan hen om informatie te verzamelen en te 
verifiëren, waarmee de politie vervolgens de nabestaanden kon 
informeren. 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken beperkte zich echter tot de 
eigen procedures en kaders en het gebruikelijke netwerk. De NCTV 
trok de regie niet naar zich toe, terwijl de situatie die zich voordeed 
daar wel om vroeg. Hierdoor ontbrak een centraal punt waar de 
beschikbare informatie bijeen werd gebracht, geverifieerd en 
onderling afgestemd. Gevolg hiervan was dat er niet gewerkt werd 
met één actuele gezaghebbende passagierslijst waarmee alle 
partijen gezamenlijk verder konden. Ook liet de landelijke overheid 
geen actieve inbreng van Malaysia Airlines toe, terwijl daar wel veel 
informatie voorhanden was.

informeren nabestaanden 
De betrokken overheidsorganisaties en Malaysia Airlines hadden 
geen afspraken gemaakt over de wijze en het moment waarop ze 
nabestaanden zouden informeren over de slachtoffers aan boord 
van het vliegtuig. Malaysia Airlines maakte de passagierslijst 
openbaar terwijl de nabestaanden nog geen formele bevestiging 
van de overheid hadden gekregen. De Raad vindt dat een begrijpe
lijke beslissing, omdat op dat moment al veel (onbevestigde) 
informatie over mogelijke slachtoffers op internet circuleerde.  
De Nederlandse overheid streefde aanvankelijk naar volledigheid 
van de informatie van alle slachtoffers, voordat zij een start wilde 
maken met het informeren van nabestaanden. Mede hierdoor 
duurde het twee tot vier dagen voordat nabestaanden uitsluitsel 
kregen. De Raad vindt echter dat nabestaanden recht hebben op 
informatie over het lot van hun verwanten zodra deze informatie 
beschikbaar is. 

conclusies 
De Raad is van mening dat de nabestaanden binnen 48 uur 
(uitzonderlijke persoonlijke situaties daargelaten) na het plaats
vinden van een vliegtuigongeval door de overheid geïnformeerd 
moeten kunnen worden. Medewerkers van de betrokken organisa
ties hebben hun uiterste best gedaan om gegevens over de 
passagiers en hun nabestaanden te verzamelen en te verifiëren. 
Ondanks deze inzet is het de overheid in het geval van MH17 niet 
gelukt om alle nabestaanden binnen twee dagen een formele 
bevestiging te geven over het lot van hun naasten. Doordat de NCTV 
de regie niet naar zich toe trok en het ministerie van Buitenlandse 
Zaken onvoldoende afstemming zocht met andere betrokken 
partijen, kwam de informatie die diverse partijen verzamelden  
over de slachtoffers en hun nabestaanden niet bij elkaar.  
Hierdoor duurde het onnodig lang voordat een eenduidige lijst 
beschikbaar was. 
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aanbevelingen 
Vastleggen nationaliteitsgegevens 
De Raad vindt het wenselijk om in de toekomst de nationaliteit van 
de passagiers vast te leggen op de lijst die bij de luchtvaartmaat
schappij beschikbaar is. Aan de minister van Infrastructuur en 
Milieu doet de Raad daarom de volgende aanbeveling: 

Neem in internationaal verband initiatieven om de registratie van 
de nationaliteit van vliegtuigpassagiers in internationale regel
geving te verankeren. Bevorder, in afwachting daarvan, dat 
luchtvaartmaatschappijen van elke passagier die van of naar een 
Nederlandse luchthaven reist voor vertrek de nationaliteit vast
leggen in de systemen die in geval van een calamiteit passagiers
informatie leveren. 

Verbeteren proces van verzamelen, verspreiden en verifiëren van passagiers
informatie en informatieverstrekking aan nabestaanden 
Naar het oordeel van de Raad had de NCTV de regie over het totale 
proces moeten voeren, zodat dit efficiënter was verlopen. 
Aan de minister van Veiligheid en Justitie doet de Raad daarom de 
volgende aanbeveling: 

Leg vast dat de NCTV bij (luchtvaart)ongevallen in het buitenland 
met veel Nederlandse slachtoffers de regie heeft over het totale 
proces van het verzamelen en verifiëren van passagiersinformatie. 
Zorg ervoor dat het voor andere betrokken organisaties helder is dat 
de NCTV de regie voert en wat dit betekent voor het proces en voor 
ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden daarin.

nationaal crisisplan vliegtuigongevallen

 ■ Marc Bökkerink en Geert Wismans 
Afdeling Generieke Veiligheid, NCTV

Naar aanleiding van de conclusies en de aanbevelingen in het 
rapport MH17 Passagiersinformatie van de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid gaat het kabinet de samenwerking tussen betrokken 
partijen in de praktijk verbeteren. Daartoe stelt het kabinet een 
Nationaal Crisisplan Vliegtuigongevallen op, waarbij onder-
scheid wordt gemaakt tussen vliegtuigongevallen in Nederland 
en vliegtuigongevallen in het buitenland met Nederlandse 
slachtoffers. 
Het plan voorziet onder meer in een multidisciplinair 
Verificatieteam om snel en gestructureerd informatie over de 
passagierslijst van vluchten van of naar Nederland te verzamelen 
en te verifiëren. Bij vliegtuigongevallen in het buitenland met 
Nederlandse slachtoffers opereert dit team onder voorzitter-
schap van het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar in het 
geval van een scenario waarop MCCb en/of ICCb regie voeren, 

gebeurt dit onder de overall coördinatie van de NCTV. Dan vormt 
het Verificatieteam een onderdeel van de nationale crisisbesluit-
vormingsstructuur. In situaties zonder instelling van een MCCb 
en/of ICCb zal het ministerie van BZ, naast het voorzitterschap, 
ook de regie en coördinatie op dit team voeren. 

Bij de uitwerking van het Nationaal Crisisplan wordt bezien of 
het mogelijk is al informatie aan nabestaanden te verstrekken 
waarover 100% zekerheid bestaat, voordat zekerheid bestaat 
over de juistheid van de complete passagierslijst. Daarbij wordt 
ook de vraag betrokken binnen welke termijn het – mede gelet 
op de summiere informatie die passagierslijsten op dit moment 
bevatten – haalbaar is nabestaanden officieel te berichten over 
de aanwezigheid van hun naasten in het vliegtuig. 

Het crisisplan wordt op dit moment met alle relevante 
betrokken partijen uitgewerkt: ministeries, veiligheidsregio’s, 
Nationale Politie, Koninklijke Marechaussee, luchthavens en 
luchtvaartmaatschappijen. Het kabinet heeft de Kamer 
toegezegd dat het plan medio 2016 gereed is. 



THEMA: EvAluATiE crisisAAnpAk MH17

16 | Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing 2016 - 2

Leren van de crisisbeheersing rond MH17: 
laat situatie leidend zijn voor aanpak

 ■ Dora Horjus, Marco Zannoni en Jan Bos  
Instituut voor Veiligheidsmanagement en Crisismanagement (COT)

In de nafase van de ramp met vlucht MH17 nemen onderzoeken een 
belangrijke plaats in. Het betreft onderzoeken naar de oorzaak en 
het crisismanagement (Onderzoeksraad voor Veiligheid), het 
strafrechtelijk onderzoek (juridisch onderzoeksteam) en de 
crisisbeheersing (WODCUniversiteit Twente). Ter voorbereiding op 
een plenair debat over de rapporten van de Onderzoeksraad en het 
WODC heeft de Tweede Kamer een aantal rondetafelgesprekken 
georganiseerd. Het COT heeft op 22 januari deelgenomen aan het 
rondetafelgesprek over crisismanagement. Ter voorbereiding 
daarop hebben wij een position paper opgesteld.1 Hierin plaatsen 
wij de bevindingen van de Onderzoeksraad en het WODC in breder 
perspectief. In dit artikel geven we, voortbouwend op dat paper, aan 
wat crisismanagers kunnen leren van de aanpak van het crisisma
nagement na vlucht MH17. We doen dit met respect voor de 
onderzoeksteams en de omvangrijke hoeveelheid werk die is verzet, 
maar bovenal met respect en oprecht medeleven voor alle nabe
staanden en andere direct betrokkenen bij de ramp die zich heeft 
voltrokken rond de vlucht MH17 op 17 juli 2014.

overkoepelend beeld 
In de respons na de tragedie met vlucht MH17 is veel goed gegaan. 
Zowel de OVV als de onderzoekers van de Universiteit Twente 
markeren expliciet en impliciet tal van zaken die goed of relatief 
goed zijn verlopen. Wat ons betreft is dat een belangrijke vaststel
ling. Het crisismanagement wordt door ons vanuit het volgende 
perspectief bekeken: een complexe situatie, onder unieke omstan
digheden waarin veel crisisprofessionals voor het eerst (in deze 
complexiteit en omstandigheden) hun taak uitvoeren. De ramp is 
een groot menselijk drama en speelt zich af op afstand. De 
ingewikkelde internationale context zorgt voor een groot aantal 
operationele en diplomatieke uitdagingen. Dit speelt bijvoorbeeld 
bij de repatriëring en identificatie van de slachtoffers en de 
vormgeving van onderzoeken. Daarbij is het de eerste keer dat  
de Rijkscrisisstructuur in deze vorm  en met deze brede opgave  
operationeel is. 

In dit soort unieke situaties is het cruciaal dat lessen uit eerdere 
crisissituaties worden toegepast. Wij constateren dat dit op een 
aantal punten goed is gelukt. Voorbeelden hiervan zijn de inzet van 
familierechercheurs, de inrichting van een (virtueel) Informatie en 
Verwijscentrum, het werken met een projectorganisatie en 

1 Zie voor de volledige inbreng het position paper: http://www.tweedekamer.nl/
kamerstukken/detail?id=2016D02403&did=2016D02403 

projectplan voor de afhandeling van de crisis en het werken met 
expliciete doelstellingen (zoals eerder ook bij de Amsterdamse 
zedenzaak, de Troonswisseling en de NSS is toegepast). Waar 
eerdere evaluaties onverkort kritisch waren over crisiscommunica
tie, was dit een aspect dat juist goed verliep. Ook de informatievoor
ziening naar media en parlement wordt positief beoordeeld in de 
onderzoeken en is daarmee normstellend geworden voor de 
toekomst. Op het gebied van passagiers en nabestaandenlijsten 
had volgens de Onderzoeksraad echter meer geleerd kunnen 
worden van eerdere vliegrampen. De les van een gespecialiseerd 
team dat hier direct mee aan de slag gaat, is een belangrijke.
 
toekomstperspectief: de soft skills in 
crisismanagement
In de WODCevaluatie is vooral gekeken naar het functioneren van 
rijkstructuren en –processen. Juist bij crises zijn ook de “soft skills” 
belangrijk: vaardigheden en attitudes die niet per sé een plaats 
hebben binnen processen en structuren, maar juist horen bij 
betrokken functionarissen, organisaties en teams. Vanuit dit 
perspectief benoemen we vier leerpunten die wij zien in de 
crisispraktijk en die ook blijken uit de ervaringen met het crisis
management rond de MH17.

1. Maak een goede diagnose van de situatie 
Eén van de allerbelangrijkste kerncompetenties van crisisprofessio
nals is het maken van een scherpe situatiediagnose: wat is de aard 
van de crisis en waar zit de impact? Vaak zijn het meerdere domi
nante problemen binnen één situatie. De ramp met de MH17 was bij 
uitstek een crisis met meerdere dimensies. Een goede diagnose 
helpt om een beeld te krijgen van de opgaven en de betrokken 
partijen. Hieruit had direct duidelijk kunnen worden waar de 
waarschijnlijke uitdagingen zouden zitten en wie daar een rol in 
zouden hebben. Specifiek voor de MH17 zou uit de diagnose volgen 
dat samenwerking met de Schiphollocatie (waaronder de veilig
heidsregio en de luchtvaartsector) in de eerste paar dagen van het 
grootste belang was in verband met de reeds opgestarte crisisres
pons (opvang nabestaanden en emergency respons procedures van 
luchtvaarpartners). Een dergelijke diagnose had ook kunnen 
bijdragen aan een betere coördinatie van passagiers en nabestaan
denlijsten en daarmee ook aan een snellere inzet van familierecher
cheurs. Nu gingen hier enkele dagen over heen. Ook had een betere 
aansluiting van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie 
tot de mogelijkheden behoord waardoor de diplomatieke aspecten 
én de intelligence over oorlogsgebied direct verwerkt hadden 
kunnen worden in de aanpak en te nemen besluiten. 

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016D02403&did=2016D02403
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016D02403&did=2016D02403
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2. De situatie is leidend voor de aanpak, niet de structuur.
De diagnose van de situatie is mede leidend voor het inrichten van 
de structuur. Deze moet immers een antwoord bieden op de 
uitdagingen. Dit kost tijd. Het WODCrapport concludeert dat de 
eerste crisisrespons “onnodig moeizaam en complex (verliep) omdat 
de nationale crisisbeheersingsorganisatie onvoldoende focus had op 
samenwerking met andere organisaties”.2 Wij vragen op dit punt 
vooral om proportionaliteit. Het is niet realistisch te veronderstellen 
dat in een dergelijk complexe situatie alles direct goed verloopt en 
zeker niet in de eerste uren. De crisispraktijk leert dat het opstarten 
en uitvoeren van acties parallel lopen aan het inrichten van 
structuren en processen en het mobiliseren van benodigde expertise 
en ervaring. Het flexibel organiseren vanuit een goed voorbereide 
basisstructuur is de uitdaging voor iedere organisatie.

3.  Hulpverlening is per definitie een lokale activiteit die onlosmakelijk 
verbonden is met de totale aanpak.

De effecten van deze gebeurtenis, maar ook van andere crises zijn 
vooral merkbaar op lokaal niveau. De impact wordt zichtbaar in 
gezinnen, buurten, verenigingen en op scholen. Dit vraagt om een 
georganiseerd informatie en ondersteuningsproces aan bijvoor
beeld lokale hulpverleners of lokale bestuurders die zo in staat 
worden gesteld om hun eigen rol goed in te vullen. Hoewel dit deels 
wel van de grond is gekomen, vinden wij het voor de toekomst van 
groot belang dat getroffenen (verwanten, nabestaanden of 
anderszins betrokkenen) ongeacht de specifieke gemeente in de 
basis hetzelfde niveau van zorg en hulp kunnen krijgen op het 
moment dat de Rijkscrisisstructuur operationeel is. 

2 WODC rapport p. 303.

4. Neem niet over, maar verbind en integreer.
Adequate crisisbeheersing vergt in alle gevallen een ultieme vorm 
van netwerkmanagement. Organisaties en disciplines die normaal 
gesproken niet intensief samenwerken, staan nu voor een gezamen
lijke opgave. De Nederlandse rijksoverheid had een waardevolle 
bijdrage kunnen leveren door Malaysian Airlines wegwijs te maken 
in de crisisstructuren in Nederland. Nu is de boodschap afgegeven 
dat de rijksoverheid “het overnam” terwijl een aantal werkzaamhe
den niet exclusief bij de overheid thuishoren. In de eerste respons 
bij een vliegramp is het belangrijk aan te sluiten bij en samen te 
werken met de direct betrokken luchtvaartmaatschappij en 
luchthaven van vertrek. Juist omdat daar operationele capaciteit 
aanwezig is, zoals care teams, en de benodigde informatie voor 
handen is (passagiers en nabestaandengegevens). 

tot slot 
Er zijn vanzelfsprekend veel meer leerpunten en goede voorbeel
den. Papier is geduldig en daarom krijgen leerprocessen niet vorm 
door rapporten, maar door mensen. In het verlengde van de 
hierboven benoemde aandachtspunten pleiten wij vooral voor het 
gezamenlijk bespreken van opgedane ervaringen tussen betrokken 
partijen: NCTV, departementen, luchtvaartmaatschappij, veilig
heidsregio’s en gemeenten. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor díe 
nabestaanden die hun ervaringen willen delen en overdragen. Als 
beleid of procedures worden aangepast naar aanleiding van 
evaluaties, is het zaak hier ook ervaringen en lessen van eerdere 
crises in mee te nemen evenals mogelijke uitdagingen van 
toekomstige crisissituaties. 
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Kabinet zet in op versterking nationale 
crisisbeheersingsorganisatie
In de beleidsreactie op de WODC-evaluatie heeft het 
kabinet ervoor gekozen zich te beperken tot een reactie op 
hoofdlijnen en daarbij vooral in te gaan op de te leren 
lessen. Hierbij ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
en dus ook gezamenlijke lering voor alle betrokken depar-
tementen in de nationale crisisbeheersingsorganisatie.

In de Voortgangsbrief Nationale Veiligheid van 12 mei 2015 
heeft het kabinet reeds een aantal initiatieven benoemd die 
in gang zijn gezet ter verbetering van de crisisbeheersing en 
de samenwerking met crisispartners. In deze brief is 
aangegeven dat het kabinet, in overleg met de betrokken 
partners, de nationale crisisbeheersingsorganisatie flexibili-
seert. In de beleidsreactie op de WODC-evaluatie borduurt 
het kabinet hierop voort.

crisisbeheersingsorganisatie moet en kan flexibeler
Uitgangspunt bij de flexibilisering van de nationale crisisbeheer
singsorganisatie is het verkleinen van de afstand tussen (strategi
sche) besluitvorming en de operationele praktijk. Vanaf de eerste 
respons wordt de nationale structuur ingericht op samenwerking 
met álle relevante partijen. Onderdelen van de nationale crisisstruc
tuur die naar behoefte kunnen worden ingezet zijn een Adviesteam 
(AT), de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb) en 
de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb). Deze gremia 
bestaan uit vertegenwoordigers van álle betrokken besluitvormende 
ministeries. Daarnaast kunnen andere betrokken instanties, 
waaronder ook private partners, worden uitgenodigd om in een 
adviserende rol deel te nemen met het oog op hun expertise en 
kennis. Er is daarbij sprake van maatwerk per situatie, per gremium 
of team en zo nodig per bijeenkomst.

Zodra één van de onderdelen van de nationale crisisbeheersingsor
ganisatie wordt geactiveerd, zal het NCC alle ministeries, het 
betrokken lokaal en/of regionaal bevoegd gezag en de overige 
betrokken publieke en private partijen informeren. Daarbij zal het 
NCC, waar mogelijk en nodig, aangeven welke rol(len) het Rijk 
vervult. Dit moet onduidelijkheid over rollen en taken van de 
nationale overheid in de toekomst meteen voorkomen.

De onderzoekers van de Universiteit Twente constateren in het 
bijzonder dat de eerste crisisrespons rond vlucht MH17 onnodig 
moeizaam en complex verliep. De nationale crisisbeheersingsorga
nisatie was onvoldoende gericht op samenwerking met en tussen 
betrokken organisaties en de ministeries van Buitenlandse Zaken en 

Defensie. De internationale dimensie in deze nationale crisis, zeker 
in de eerste crisisrespons, is “minder goed tot uitdrukking geko
men” en keuzes zijn vaak gemaakt vanuit een nationale context van 
crisisbeheersing.

Een crisis in het buitenland waarbij het nationale crisismechanisme 
wordt ingezet, is een uitzonderlijke situatie. Het kabinet onderkent 
dat het van groot belang is om in een dergelijke situatie de binnen 
de Rijksoverheid beschikbare internationale kennis en ervaring 
(internationaalrechtelijk, diplomatiek, militairoperationeel) 
binnen de nationale mechanismes tijdig en volledig te benutten en 
zo spoedig mogelijk specifieke kennis en expertise van betrokken 
departementen in te brengen in de nationale crisisstructuur.

Het kabinet erkent het belang om de rol en de verantwoordelijk
heden van (de minister van) Buitenlandse Zaken bij crises in het 
buitenland beter tot uitdrukking te laten komen, ook bij crises die 
vanwege hun omvang en impact onder regie van een MCCb en een 
ICCb vallen.  

Zoals beschreven in het Instellingsbesluit Ministeriële Commissie 
Crisisbeheersing 2013 en het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming1 is bij 
een incident, situatie of gebeurtenis die vraagt om coördinatie van 
intersectorale crisisbeheersing en besluitvorming over een samen
hangende aanpak op politiekbestuurlijk niveau de Ministeriële 
Commissie Crisisbeheersing (MCCb) aan zet. De MCCb wordt 
ambtelijk geadviseerd en ondersteund door de Interdepartementale 
Commissie Crisisbeheersing (ICCb) onder voorzitterschap van de 
NCTV. Daar vindt (dwingende) afstemming en besluitvorming plaats 
over het geheel van maatregelen en de uitoefening van bevoegdhe
den. De MCCb neemt geen bevoegdheden over van enige minister, 
wél oefenen de betrokken ministers hun bevoegdheden uit in 
overeenstemming met de besluiten van de MCCb. De NCTV coördi
neert op ambtelijk niveau en het Nationaal Crisiscentrum (NCC) 
faciliteert onder regie van MCCb en/of ICCb. Bij crises in het 
buitenland waarop MCCb en/of ICCb regie voeren, participeert het 
ministerie van Buitenlandse Zaken in de MCCb/ICCb en is dan 
onderdeel van de nationale crisisstructuur. Daarbij is het ministerie 
van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk voor consulaire dienstver
lening en eventuele repatriëring naar Nederland. Het ministerie van 
Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de verdere afwikkeling 
in Nederland. Het kabinet erkent het belang van een nadere 
uitwerking van de samenhang tussen deze verantwoordelijkheden 

1 Staatscourant 24 april 2013, 11207  en TK 2012-2013, 29 668, nr. 37. 

 ■ Geert Wismans 
afdeling Generieke Veiligheid, NCTV
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en onderschrijft dat de betrokkenheid van de ministeries van 
Buitenlandse Zaken en Defensie in geval van een crisis met een 
internationale dimensie in een conflictgebied goed moeten zijn 
verankerd in de nationale crisisbeheersings organisatie.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken beschikt met zijn postennet
werk over relevante kennis en expertise van de internationaalpoli
tieke context en over de omstandigheden en gebruiken in het land 
waar de crisis plaatsvindt. Het ministerie van Defensie heeft, met 
Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie, expertise in huis op 
het gebied van militaire en civiele missies in gebieden waar sprake 
is van een gewapend conflict. Daarnaast is Defensie in staat om zo 
nodig, in zowel binnen als buitenland, grootschalig en hoog in het 
geweldsspectrum op te treden. Ook beschikt Defensie over de 
internationale contacten om desgewenst samen met andere landen 
op te treden.

Voor de effectiviteit is het zaak dat de partijen die een rol moeten 
spelen of specifieke expertise kunnen inbrengen, adequaat 
betrokken zijn bij de voorbereiding op en de afhandeling van crises 
en incidenten. Partijen die een taak uitvoeren die mogelijk 
afstemming vraagt met de rijksoverheid, worden uitgenodigd zich 
proactief te melden. Het spreekt natuurlijk voor zich dat de 
nationale crisisbeheersingsorganisatie alert moet zijn en er aldus op 
toeziet dat verantwoordelijke partijen tijdig en adequaat worden 
betrokken. 

Door de onderzoekers wordt geconcludeerd dat de nationale 
crisisbeheersingsorganisatie een eenvoudige structuur had die op 
effectieve wijze gebruik maakte van de infrastructuur die door het 
NCC werd geboden. Daarnaast wordt geconcludeerd dat de 
functionaris Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid (NCTV) de ambtelijke crisisbesluitvorming en de 
politiekbestuurlijke crisisbesluitvorming bij elkaar bracht. Dat 
bevorderde de eenheid van besluitvorming in belangrijke mate. 

landelijke operationele coördinatie
Het kabinet is met de onderzoekers van mening dat de operationele 
Stuurgroep MH17 Recovery goed heeft gefunctioneerd, gegeven de 
bijzondere omstandigheden en de internationale context van de 
crisis. In overleg met crisispartners wordt gewerkt aan een opscha
lingsmodel waarin operationeel opgeschaald kan worden naar 
bovenregionaal en landelijk niveau zodat de landelijke operationele 
coördinatie tijdens crisissituaties verbetert. De samenstelling van 
een dergelijk ‘landelijk operationeel team’ onder regie van ICCb/
MCCb zal dan steeds worden toegesneden op de behoefte van dat 
moment. De ervaringen met de Stuurgroep MH17 Recovery worden 
hierbij meegenomen. De opzet van een dergelijk team zal in 2016 
zijn beslag krijgen.

informatievoorziening tWeede kamer
Het rapport constateert dat enkele dagen na de ramp een zeer 
intensieve relatie is ontstaan tussen het kabinet en de Tweede 
Kamer wat betreft de informatievoorziening over de crisis rond 
vlucht MH17. De frequentie van informatievoorziening en het 
detailniveau van de verstrekte informatie over de crisis was hoog en 
vele respondenten stelden dat “deze uniek is in de parlementaire 
geschiedenis”. Wel leidde deze informatiedichtheid soms tot 
afstemmingsproblemen. De informatiepositie in een complexe 
crisissituatie verandert immers razendsnel. Een van de belangrijkste 
lessen die wordt getrokken is te bezien of een (coördinerend) 
parlementair verantwoordingsteam – samengesteld uit vertegen
woordigers van de betrokken departementen  kan worden 
opgenomen in het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming als 
een van de mogelijk in te zetten teams.  

informatievoorziening media en samenleving
Volgens de onderzoekers opereerde het Nationaal Kernteam 
Crisiscommunicatie vanaf het begin gestructureerd en gecoördi
neerd. Nabestaanden en Nederlandse burgers zijn overwegend 
positief over de informatievoorziening, maar nabestaanden zijn wel 
zeer kritisch over de informatie die zij ontvingen in de eerste uren 
na de ramp. Gevoelige en persoonlijke informatie voor nabestaan
den werd persoonlijk overgebracht via de familierechercheurs.  
Het NKC had intensief contact met de coördinator van de familie
rechercheurs over timing en inhoud van de communicatie. Het NKC 
zal dit formeel verankeren in de werkprocessen zodat dit een 
standaard werkwijze wordt. Daarnaast zal het NKC, samen met het 
NCC, meer duidelijkheid creëren over de rol die externe (commerci
ele) organisaties, naast overheidspartners, kunnen spelen binnen 
het NKC. Dit was voor de ramp met MH17 onvoldoende geregeld. 
Hierbij moet vooraf duidelijkheid bestaan over de vertrouwelijkheid 
van informatie en de wijze van samenwerking. Deze les volgt uit de 
eigen, interne evaluatie van het NKC en sluit aan op het flexibeler 
kunnen invullen van de nationale crisisbeheersingsorganisatie. 
Verder zal het NKC de informatievoorziening op het internationale 
deel van de website van de Rijksoverheid verbeteren. Met het oog op 
de grote internationale betrokkenheid en aandacht bij rampen en 
crises is een betere informatievoorziening hier noodzakelijk.

De generieke afspraken over de flexibilisering van de inrichting en 
werkwijze van de nationale crisisbeheersingsorganisatie worden 
uitgewerkt in een aangepast Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming 
en in een aangepast Instellingsbesluit Ministeriële Commissie 
Crisisbeheersing. Beide worden medio 2016 door de ministerraad 
vastgesteld.
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RampkenmeRken en context altijd bepalend vooR nazoRg

Terugblik op psychosociale hulp na MH17

De ramp met MH17 confronteerde duizenden Nederlanders, verspreid over het hele land, met het verlies van familieleden, 
vrienden, collega’s, klasgenoten, buren of verenigingsleden. De maatschappelijke betrokkenheid was groot. In deze 
bijdrage blikken we kort terug op het totale psychosociale nazorgprogramma dat sinds de ramp is ingezet in samenwer-
king met vele betrokkenen, waaronder de ministeries van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

uitgangspunten nazorg
Uitgangspunt voor de dienstverlening aan nabestaanden van MH17 
was het bevorderen van natuurlijk herstel met gebruik van de eigen 
omgeving. Vertrekpunt bleef dat de meeste mensen veerkrachtig 
zijn en verlies zelf verwerken, binnen de eigen sociale kring. 
Ondersteuning en zorg aan nabestaanden door overheden en 
professionals moesten bijdragen aan een gevoel van controle, 
veiligheid, geruststelling en verbondenheid en het anticiperen op 
complicaties in de verwerking van het verlies van dierbaren. 
Belangrijk was en is dat nabestaanden feitelijke en actuele informa
tie krijgen over de gebeurtenis en in het bijzonder hun vermiste 
dierbaren. Ook is ingezet op het signaleren en adresseren van hun 
actuele behoeften en psychosociale problemen en is ernaar 
gestreefd te anticiperen op risicofactoren zoals stressbronnen 
(hierover later meer).1

1 Zie de Multidisciplinaire richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises, Impact, 2014.

nazorgprogramma
Op basis van deze uitgangspunten adviseerden Stichting Impact  
en Slachtofferhulp Nederland kort na de vliegramp het kabinet en 
de Tweede Kamer. Deze adviezen, later op onderdelen uitgewerkt  
en uitgevoerd in nauwe samenwerking met vele partijen, zijn 
gebaseerd op richtlijnen en ervaringen van eerdere rampen 
waaronder de vliegramp in Tripoli. De nazorg aan nabestaanden is 
grotendeels door reguliere organisaties en diensten uitgevoerd 
(denk aan huisartsen, GGD’en, scholen en gemeenten). 
Toegevoegde elementen zijn hieronder aangegeven.

Gecoördineerd persoonlijk contact met nabestaanden  
(één aanspreekpunt per familie)
Via familierechercheurs en gaandeweg waar de behoefte bestaat  
via medewerkers van Slachtofferhulp Nederland.

 ■ Annelieke Drogendijk, 
Michel Dückers en  
Jorien Holsappel 
Stichting Impact

 ■ Rob Sardemann 
Slachtofferhulp Nederland

 ■ Dianne Alting 
RIVM/cGM
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Informatie en verwijscentrum (IVC)
Wegens geografische spreiding is geen fysieke plek ingericht maar 
een website gericht op:
1 informatieverstrekking op één plek door betrokken organisaties 

(Rijksoverheid, Openbaar Ministerie/Politie/LTFO, 
Onderzoeksraad voor Veiligheid, Slachtofferhulp Nederland, 
Stichting Impact);

2 het tijdig anticiperen op behoeften en problemen;
3 lotgenotencontact/community building.
Het IVC is ingericht door Slachtofferhulp Nederland, in samen
werking met Stichting Impact en het Nationaal Kernteam 
Crisiscommunicatie daags na de ramp. De week erna is een besloten 
deel geopend waartoe directe nabestaanden toegang hadden met 
een persoonlijke inlogcode. Het IVC wordt ten minste twee jaar 
aangeboden en door Stichting Impact separaat geëvalueerd met 
betrokkenen.2

Nationale herdenking
Voorbereid door een interdepartementale projectgroep in opdracht 
van de Ministeriële Commissie; de herdenking vond plaats op 
10 november.3

Nazorg Contact Punt
Bemiddelingspunt voor ondersteuning aan professionals (zoals 
huisartsen en casemanagers van Slachtofferhulp Nederland) en 
nabestaanden in geval van psychische problemen (bemenst door 
professionals vanuit Arq).4

Ondersteuning zelforganisatie
Nabestaanden worden ondersteund bij de 
oprichting van een stichting om zelf de regie te 
nemen over beslissingen over de zaken die spelen 
in de nafase.

2 Zie: V. Jammers in Magazine Nationale Veiligheid en 
Crisisbeheersing, nr. 4, 2014.

3 Zie: H. van Reenen in Magazine Nationale Veiligheid en 
Crisisbeheersing, nr. 6, 2014 en J. Holsappel en M.Dückers 
in Cogiscope, nr. 4, 2014.

4 Zie: J. Gouweloos, M. Dückers, G.E. Smid en A. 
Drogendijk in Medisch Contact, nr. 26, 2015 en M. Dückers, 
J. Gouweloos en A. Drogendijk in Magazine Nationale 
Veiligheid en Crisisbeheersing, nr. 6, 2014.

complexe context
Wat bij MH17 meespeelt, is dat de context van het begin af aan 
complex was vanwege de politieke situatie in OostOekraïne. Die 
context belemmerde niet alleen de zoektocht naar de toedracht, 
maar vormde ook in de nazorg een uitdaging, omdat het meerdere 
bronnen van stress met zich meebrengt, die over langere tijd steeds 
weer worden geactiveerd. Al vroeg ontstond er onzekerheid over de 
repatriëring, identificatie van stoffelijke resten en het verstrekken 
van aktes van overlijden. Dat betekent nogal wat voor de verwer
king. Rouw zonder een lichaam van een naaste of alleen maar een 
beperkte hoeveelheid stoffelijke resten kan ingewikkeld zijn. Het 
stelde nabestaanden voor dilemma’s. Wat doe je met een uitvaart als 
nog niet alle gezinsleden gevonden/geïdentificeerd zijn? Ga je 
geïdentificeerde stoffelijke resten van een naaste begraven of 
cremeren, terwijl er misschien nog stoffelijke resten gaan komen? 
Hoe geef je een persoonlijke uitvaart vorm te midden van zoveel 
maatschappelijke betrokkenheid? Daarnaast was er de continue 
blootstelling van nabestaanden aan de ramp: beelden op internet, 
aandacht in de media, maatschappelijke herdenkingsinitiatieven, 
de reconstructie van het toestel, bevindingen van het onderzoek 
naar de toedracht etc. Het is cruciaal dat in de nazorg wordt 
aangesloten bij dit soort kwesties zodra zij spelen.

De nazorg bij MH17 heeft een impuls gegeven aan de vorming van het Programmacollege PSH, een gremium van bestuurders dat 
de directeuren Publieke Gezondheid onder regie van GGD GHOR Nederland en cGM/RIVM adviseert over de psychosociale hulp bij 
calamiteiten. Voorzitter van het programmacollege PSH is René Stumpel, arts en directeur publieke gezondheid bij GGD Gooi en 
Vechtstreek.
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Leren van de crisis rond vlucht MH17

 ■ René Torenvlied, Ellen Giebels, Ramses A. Wessel, 
Jan Gutteling, Matthijs Moorkamp, Wout Broekema 
Onderzoeksteam Evaluatie nationale crisisbeheersingsorganisatie 
MH17

Op dit moment zijn de stoffelijke resten van de passagiers, op 
twee Nederlandse passagiers na, geïdentificeerd en terugge
bracht naar hun nabestaanden. De Onderzoeksraad voor 
Veiligheid heeft vastgesteld dat een BUKluchtdoelraket van 
Russische makelij vlucht MH17 heeft neergeschoten. Deze 
daad, uitgevoerd in een gewapend conflict net voorbij de 
buitengrenzen van de Europese Unie, heeft het leven gekost 
van bijna 300 burgers. Veel van de geïnterviewde sleutel
informanten gaven aan dat dit scenario hun voorstellings
vermogen te boven ging. De omstandigheden waaronder de 
crisisbeheersing plaatsvond waren niet alleen onverwacht, 
maar ook complex. Het evaluatieonderzoek dat wij hebben 
verricht, laat zien dat, gegeven die omstandigheden en 
ondanks de moeizame eerste crisisrespons, de nationale crisis
beheersingsorganisatie in brede zin – dus inclusief de andere 
betrokken organisaties en actoren – erin is geslaagd om de crisis 
gaandeweg op een adequate wijze te beheersen. 

Dat laat onverlet dat op basis van deze evaluatie belangrijke lessen 
kunnen worden getrokken voor toekomstige crises. Naast de 
hoofdconclusies van deze evaluatie kunnen ook de bevindingen uit 
de verschillende hoofdstukken van het rapport daarbij worden 
betrokken. Het kabinet geeft in zijn beleidsreactie een uitgebreid 
overzicht van maatregelen die voortbouwen op de conclusies van 
het evaluatieonderzoek.1

Misschien zal de crisis rond de crash van vlucht MH17 niet uniek 
blijken te zijn. Soms is de scheidslijn tussen een nationale crisis en 
een buitenlandse (of zelfs internationale) crisis niet gemakkelijk te 
trekken. Soms zijn crises vervlochten met internationale gewapende 
conflicten die de veiligheid van Nederlandse staatsburgers bedrei
gen, waarbij de crisisbeheersing een belangrijke internationale 
dimensie krijgt. Zoals bij iedere crisis was improvisatie noodzakelijk 
bij de crisisbeheersing rond vlucht MH17, waarbij de activiteiten van 
betrokken organisaties gefaciliteerd en afgestemd moesten worden. 
Het succes van de crisisbeheersing rond vlucht MH17 hing daarmee 
af van de goede verstandhoudingen en de kwaliteit van samenwer
king tussen de betrokken organisaties en actoren ten behoeve van 
het faciliteren en coördineren van activiteiten. Het grote commit
ment van betrokkenen heeft tot goede resultaten geleid. 

1 Beleidsreactie op rapport “Evaluatieonderzoek naar de crisisbeheersingsorgani-
satie MH17”. Brief van Ministers Van der Steur, Koenders en Hennis-Plasschaert 
aan de Tweede Kamer, 20 januari 2016. TK 2015-2016, 33 997, nr. 65.

De crisis rond MH17 laat echter zien dat de beschikbare kaders voor 
de nationale crisisbeheersingsorganisatie maar ten dele waren 
ingericht voor de beheersing van een dergelijke crisis. Veel van de 
initiële onduidelijkheden over taken, bevoegdheden en verant
woordelijkheden hadden voorkomen kunnen worden wanneer de 
nationale crisisbeheersingsorganisatie in het begin sterker was 
gericht op samenwerking met andere betrokken organisaties en 
actoren. Uit het proces van crisisbeheersing rond het neerstorten 
van vlucht MH17 kunnen wij afleiden dat de nationale crisisbeheer
singsorganisatie toe is aan een herijking van de uitgangspunten 
waar het een crisis betreft met veel actoren die uiteenlopende en 
soms overlappende taken en bevoegdheden hebben en waar 
nationale en internationale dimensies en regels nauw met elkaar 
verbonden zijn.

De evaluatie van de nationale crisisbeheersingsorganisatie rond 
vlucht MH17 biedt veel andere aanknopingspunten om te leren ten 
behoeve van nieuwe crises. De terroristische aanslagen in Parijs in 
november 2015, uitgevoerd in internationaal verband, betreffen een 
gewapend internationaal conflict dat tot uitdrukking komt in 
buurten en wijken van steden. Dergelijke terroristische activiteiten 
kunnen van het ene op het andere moment honderden slachtoffers 
maken in een binnenlandse of buitenlandse omgeving die 
voorheen veilig werd geacht. Lessen uit de crisisbeheersing rond  
de ramp met vlucht MH17 kunnen dan behulpzaam zijn om de 
nationale crisisbeheersingsorganisatie verder voor te bereiden op 
dergelijke situaties.

Evaluatie nationale  
crisisbeheersings organisatie  
vlucht MH17
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Tool Netwerk Regionaal Risicoprofiel

 ■ Marijn Emans 
Veiligheidsregio Noord Limburg

 ■ Janine Tan 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

 ■ Bruno Goddijn 
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

De visie “De beweging van risicobeheersing naar risicogerichtheid in 2020: Samen 
zorgen voor échte coproductie!” is opgesteld en vastgesteld door de Raad van 
Directeuren Veiligheidsregio’s en Raad van Brandweer Commandanten 
in samenwerking met de Raad Directeuren Publieke Gezondheid en 
Managementraad Bevolkingszorg. Het Veiligheidsberaad is positief 
over de visie en vindt het van belang dat de veiligheidsregio’s actief aan 
de slag gaan met risicogerichtheid. Hierbij ligt de visiefocus op 
risicobeheersing, de voorkant van de veiligheidsketen.

De visie beschrijft de verschuiving van een “regelgerichte 
Veiligheidsregio” naar een “risicogerichte Veiligheidsregio”. Een 
Veiligheidsregio die zich richt op de risico’s “die ertoe doen” en deze 
risico’s op een adequate wijze probeert te beïnvloeden. Beinvloeden 
van risico’s vergt meer dan het toepassen van regels. Het vergt een 
continu samenspel tussen verschillende partners: burgers, bedrijven en 
overheden. Om dit te bereiken moet de Veiligheidsregio steeds meer 
een facilitaire, aanjagende of verbindende rol aannemen. De 
Veiligheidsregio als netwerkorganisatie die samen met anderen zoekt 
naar maatregelen die de veiligheid bevorderen. Fraaie woorden, maar 
hoe geef je hier in de praktijk nu invulling aan?

Om hier handen en voeten aan te geven is binnen het Netwerk 
Regionaal Risicoprofiel van Brandweer Nederland een handreiking 
ontwikkeld die op een pragmatische wijze invulling geeft aan een 
gezamenlijke beïnvloedingsanalyse. Deze beïnvloedingsanalyse omvat 
de gehele veiligheidsketen en niet alleen de risicobeheersingsfase. De 
methodiek geeft antwoord op de vragen Wat doen we al om een risico te 
beheersen? en Wat kunnen we meer, minder of ánders doen? In de handreiking 
is kennis en ervaring van verschillende veiligheidsregio’s gebundeld en 
verwerkt tot een stappenplan met hulpmiddelen. Globaal beschrijft de 
methodiek de volgende stappen:
• identificatie en analyse van een risico;
• uitnodigen van actoren die betrokken zijn bij het risico;
• gezamenlijk in beeld brengen van alle al aanwezige maatregelen;
• gezamenlijk identificeren van de beïnvloedingsmogelijkheden;
• gezamenlijk maken van keuzes en afspraken;
• volgen en evalueren van de voortgang.

De methodiek geeft op een eenvoudige wijze inzicht in de diverse 
verantwoordelijkheden en mogelijkheden om het te beschouwen 
risico te beïnvloeden vanuit je eigen verantwoordelijkheid. In beginsel 
is de methode ontwikkeld voor het analyseren van risico’s uit het 
regionaal risicoprofiel, zoals beschreven in de Wet veiligheidsregio’s. 

De methode is daarnaast ook bruikbaar om andere risico’s thematisch 
of op objectniveau te analyseren. Dit is een tool waarmee invulling 
wordt gegeven aan het begrip “risicogericht werken”.

Wat zijn de rode draden voor het bredere perspectief?
De tool staat uiteraard niet op zichzelf. Het is een methodiek die 
uitnodigt om door te ontwikkelen, te experimenteren en te leren 
werken in een netwerkachtige omgeving. Het is voor de 
Veiligheidsregio met haar relatief jonge en onbekende identiteit een 
uitdaging, maar niet uniek. 

Als voorbeeld, de noodzakelijk cultuurverandering voor de betrokken 
bevoegde gezagen en partners die betrokken zijn bij de invoering van 
de Omgevingswet.
De Omgevingswet heeft een grote impact op de wijze van initiëren 
van ruimtelijke ontwikkelingen, adviseren, vergunningverlening en 
toezicht en daarmee ook de rol van de Veiligheidsregio. Er zitten 
parallellen tussen de risicobenadering van de Wet veiligheidsregio’s 
en de Omgevingswet. De netwerkachtige benadering, minder 
knellende regelgeving en meer (bestuurlijke) flexibiliteit en afwe
gingsruimte. De Veiligheidsregio is daarbij de partner die bijdraagt 
vanuit het veiligheidsperspectief, all hazard, en daarbij impacteffec
ten zoals economische, bestuurlijke aspecten en belevingsaspecten 
meeneemt. Hierbij horen ook de (on)mogelijkheden van de 
beschikbare crisisbeheersingscapaciteit.

Deze benadering is ook terug te vinden bij verschillende landelijke en 
bovenregionale risicothema’s, zoals opgenomen in het Nationale 
Veiligheidsprofiel (NVP) en de Regionale Risicoprofielen. De risico
thema’s overstromingen, continuïteit van de samenleving en Nucleaire 
incidenten zoals opgenomen in de strategische Agenda 20142016 van 
het Veiligheidsberaad zijn hier goede voorbeelden van.

Bovenstaande ontwikkelingen betekent voor veel van de betrokken 
partners een cultuuromslag. Juist deze cultuuruitdaging laat zich niet in 
afgebakend tijdpad drukken maar bepaalt voor een (groot) deel het 
succes en is tegelijkertijd een kans om te cocreëren in het gezamenlijke 
proces.

Wat is het 
onderwerp?

Borging bij 
actoren

Risicoprofiel 
regio

Wat doen alle 
actoren al?

Wie is 
betrokken?

Wikken, wegen 
en keuzes maken

Waar hebben wij 
het over?

Wat kan meer, 
minder of anders?
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van klassieke RampenbestRijding naaR modeRne cRisisbeheeRsing

Nieuw boek start discussie over niveau 
crisisbeheersing
“Er wordt te weinig een inhoudelijke discussie gevoerd over 
de crisisbeheersing in Nederland.” Dat stellen Gert-Jan 
Ludden en Fred Zaaijer van adviesbureau SVDC. Volgens 
hen moet die nodig gevoerd worden om op weg naar 2020 
de crisisbeheersing in Nederland op een hoger niveau te 
tillen. Als aanzet daarvoor hebben zij het boek Grip op Crisis 
uitgegeven, waarin acht deskundigen de huidige situatie 
analyseren en met verbetervoorstellen komen. 

 ■ Martin Bobeldijk 
Turnaround Communicatie

Met lede ogen zien Ludden en Zaaijer dat de crisisbeheersingsorgani
saties in Nederland ondanks alle rapporten en gebeurtenissen niet 
veel beter worden. “Na iedere verschrikkelijke gebeurtenis zien we 
steeds weer hetzelfde patroon en dezelfde valkuilen. Lessen uit het 
verleden worden maar moeilijk geleerd en geborgd. De focus ligt op 
rampenbestrijding, terwijl een groot deel van de aandacht gericht 
zou moeten zijn op moderne crisisbeheersing.” In de inleiding van 
het boek Grip op Crisis onderzoeken de twee initiatiefnemers waar dat 
aan ligt. Aanvullend daarop hebben zij acht deskundigen gevraagd 
om ook hun visie op de crisisbeheersing in Nederland te geven.  
Ieder hoofdstuk bevat analyses en oplossingsrichtingen. “Daarmee 
willen we vanuit positieve betrokkenheid een opbouwende discussie 
aangaan met bestuurders en beleidsmakers die te maken hebben 
met rampenbestrijding en crisisbeheersing”, aldus Ludden. “Ook 
hopen we dat ons boek zijn weg vindt naar HBO en academische 
opleidingen, kenniscentra en bedrijven die werkzaam zijn in de 
crisisbeheersingssector”, vult Zaaijer aan. De eerste stap daartoe is 
gezet op 9 februari in Nieuwspoort. Ludden overhandigt het boek 
aan Paul Gelton, directeur Weerbaarheidsverhoging van het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie, Tjibbe Joustra, voorzitter 
Onderzoeksraad voor Veiligheid, en diverse andere hooggeplaatste 
vertegenwoordigers van veiligheidsorganisaties in Nederland.  
Begin maart vindt vervolgens het seminar “Grip op Crisis” plaats  
voor bestuurders en beleidsmakers. Meer dan 200 deelnemers zijn 
aanwezig als de deskundigen hun hoofdstuk toelichten.

emergencymanagement
Eelco Dykstra, internationaal rampen en crisisexpert, introduceert 
het begrip “emergencymanagement”. Dit is in het AngloAmerikaanse 
gedeelte van de wereld een officieel erkend beroep en een onafhan
kelijke wetenschappelijke discipline.  

Emergencymanagement richt zich op een integrale benadering van 
wat er gebeurt voorafgaand aan, tijdens en na afloop van een 
emergency. “Als gevolg hiervan komt de meeste en meest betrouw
bare informatie uit dat gedeelte van de wereld. Professionals 
hebben in die landen carrièreperspectief, omdat het emergency
veld groot is. Vrijwel alle gebeurtenissen vallen onder dit koepel
begrip. Deze twee elementen scheppen betere voorwaarden voor 
borging en institutionalisering van kennis en ervaring binnen 
organisaties en landen, dan in Nederland het geval is.” Uit internati
onaal onderzoek blijkt dat er negen universele obstakels zijn die 
ervoor zorgen dat er weinig geleerd wordt van eerdere crises.  
Een van de obstakels is bijvoorbeeld de afstand tussen beleid en 
praktijk. Beleidsverantwoordelijken en praktijkmensen beklagen 
zich beiden over onbegrip bij de ander. Praktijkmensen zouden 
onvoldoende verstand en gevoel hebben voor hoe moeizaam en 
gecompliceerd processen zijn, terwijl beleidsverantwoordelijken  
en bestuurders geen idee hebben hoe de echte wereld eruit ziet. 
Dykstra: “Er werken genoeg mensen aan beide kanten, maar het 
middenterrein tussen die twee is erg leeg. Er zijn te weinig mensen 
en organisaties die kennis van beide kanten hebben en als interme
diair of vredesduif kunnen fungeren. Een oplossing zou kunnen zijn 
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om mensen over en weer uit te wisselen. Een voorbeeld hiervan is 
het United Nations Development Program, dat haar mensen 
verplicht om periodiek het werk op het hoofdkantoor te verruilen 
voor veldwerk.” 

publiek-private samenWerking
“Moderne crisisbeheersing gaat over samenwerking tussen publieke 
en private actoren, aangevuld met de wetenschap”, begint Ida 
Haisma, directeur van The Hague Security Delta (HSD), haar 
presentatie. “De overheid en het bedrijfsleven investeren beiden in 
veiligheid, waarbij de oplossingen uit de private sector komen. 
Samenwerking ligt dus voor de hand. Maar hoe doe je dat?” Haisma 
constateert dat er nauwelijks literatuur en onderzoek te vinden is 
over publiekprivate samenwerking (PPS) op het gebied van 
veiligheid en crisisbeheersing. Daarom vertaalt zij de lessen die zijn 
geleerd in de infrastructurele sector – waar PPS is uitgevonden 
– naar het veiligheids en crisisbeheersingsdomein. “In een PPS 
delen de partijen hun middelen, zoals financiën, personeel, kennis, 
faciliteiten en netwerk. Maar ook risico’s en opbrengsten. Daarnaast 
gunnen partijen elkaar succes en hebben zij respect voor elkaar. 
Iedere partij neemt deel aan een PPS vanuit een eigen belang. Dat is 
prima, als dat belang maar helder op tafel ligt en past in de strategie 
om het gezamenlijke doel te bereiken. Iedereen kan dan elkaar 
helpen om het eigen doel te bereiken en van daaruit ook het 
gezamenlijke doel.” Volgens Haisma is het daarom van groot belang 
dat partijen vooraf helder hebben wat hun doelen en belangen zijn. 
Het te behalen rendement speelt daarbij een rol, maar dat is niet 
alleen voorbehouden aan het bedrijfsleven. Zij legt uit dat de 
overheid meer zou kunnen denken in maatschappelijk rendement. 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft 
hiervoor verschillende instrumenten ontwikkeld. Ook is de 
partnerselectie een kritische succesfactor. Ga niet zomaar met een 
partner in zee, maar kies die bewust uit op toegevoegde waarde. 
Naast een gedegen voorbereiding vraagt ook de daadwerkelijke 
samenwerking veel aandacht. Goed procesmanagement is daarbij 
een randvoorwaarde, evenals een goede governance. 
“Samenwerken is misschien niet makkelijk, maar aan de hand van 
de geleerde lessen goed mogelijk. Met mijn bijdrage hoop ik dat 
partijen elkaar over geografische, functionele, hiërarchische, 
domein en systeemgrenzen heen opzoeken in een publiekprivaat 
samenwerkingsverband en zo meer waarde voor hun geld realiseren 
dan dat zij individueel zouden kunnen bereiken, in het belang van 
Nederland.”

bestuurlijk leiderschap
Bas Eenhoorn is nu Digicommissaris, maar zijn bijdrage aan de 
discussie over het niveau van crisisbeheersing levert hij als ervaren 
bestuurder en oudburgemeester van verschillende gemeenten. In 
zijn carrière heeft hij de maatschappij rap zien veranderen. Van een 
verticale samenleving waarin de burgemeester positie heeft tot een 
horizontale samenleving waarin de burgemeester niet meer is dan 
een willekeurige andere burger. Daarmee samen komt de verande
ring in aanspreektitel: van meneer naar “Bassie”. En de persoonlijke 
afrekening. “Het gaat niet meer om de burgemeester die een taak 
heeft te vervullen, maar om “Bassie” in eigen persoon die iets doet.” 

De samenleving verwacht leiderschap van zo’n gepersonaliseerde 
burgemeester. Hij is een individu die tijdens een crisis de troepen 
aanstuurt, richting geeft en koers houdt. Om dat te kunnen 
realiseren in een wereld die volatiel, onvoorspelbaar, complex en 
ambigu is, zou de inhoud van de burgemeestersopleiding herover
wogen moeten worden. Ook de samenstelling van het beleidsteam 
kan onder de loep genomen worden: wie versterkt het leiderschap 
van de burgemeester en wie waarschuwt hem voor valkuilen?

Bas Eenhoorn

“Leiderschap valt moeilijk te combineren met strikte protocollen, 
regels en het invullen van afvinklijstjes of overal aan is voldaan”, 
stelt Eenhoorn. “Want een leider heeft in een crisis te maken met 
dilemma’s. Het gaat daarbij niet om goed of fout handelen op basis 
van voorschriften, maar om de vraag achteraf of je redelijkerwijs 
anders had moeten handelen. Daarmee pleit ik niet voor afschaffing 
van alle protocollen, maar wel voor het inbouwen van ruimte voor 
gezagsdragers om situationeel te kunnen handelen. Dan krijgt 
leiderschap de ruimte.”

complexe structuur
Rob de Wijk, directeur van Den Haag Centrum voor Strategische 
Studies, legt de vinger bij een definitieprobleem: hebben we het 
over rampenbestrijding of crisisbeheersing? In het Nationaal 
Handboek Crisisbesluitvorming wordt geen onderscheid gemaakt. De 
Wijk: “Dit duidt erop dat er vooral door een bestuurlijke en niet 
door een operationele bril naar crisisbeheersing wordt gekeken. 
Daardoor is er weinig aandacht voor output en prestaties. Met alle 
gevolgen van dien, want er is wel degelijk verschil tussen een ramp 
of crisis. Beiden hebben een andere aanpak nodig en dat zien we in 
de huidige praktijk niet terug. Standard Operating Procedures zijn 
bijvoorbeeld uitermate geschikt voor rampenbestrijding. Iedereen 
weet wat zijn taken in de gegeven omstandigheden zijn en die 
kunnen vooraf geoefend worden. Een crisis laat zich echter niet via 
zo’n standaardaanpak oplossen. Het gaat vooral om handelen naar 
bevind van zaken, waarbij kennis, creativiteit en leiderschap 
cruciale succesvoorwaarden zijn. Vandaar dat het zo belangrijk is dat 
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bestuurders én professionals toegang hebben tot kennis. De 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelt echter 
dat wetenschappelijke kennis wordt genegeerd. Naar mijn idee zou 
het Instituut Fysieke Veiligheid dit kunnen oppakken, maar dan 
moet het wel volledig omgebouwd worden, want het is nu een 
brandweerinstituut gericht op rampen.” 

Verder constateert De Wijk dat de bestuurlijke mindset geen unity in 
command en unity in effort teweegbrengt, terwijl dit operationeel 
broodnodig is. Hij legt uit: “De rampenbestrijding en crisisbeheer
sing zijn complex en versnipperd georganiseerd met talloze gremia 
en organisaties, terwijl niet duidelijk is hoe de lijnen onderling nu 
precies lopen. Vrijwel alle actoren richten zich op coördinatie, 
terwijl in een crisissituatie commandoprincipes zouden moeten 
gelden. Polderend kun je geen oorlog ingaan. Alle inspanningen 
moeten onder eenhoofdige leiding worden gebundeld en gericht 
op een specifiek doel. Een dergelijk uitgangspunt ontbreekt in een 
bestuurlijke setting, waarbij alle actoren met elkaar overleggen 
maar niemand politiekbestuurlijk of operationeel doorzettings
vermogen heeft.” Volgens De Wijk staat het dan ook buiten kijf dat 
de crisisbeheersing in Nederland kan en moet verbeteren. “Het boek 
Grip op Crisis is een steun in de rug van degenen die dat willen 
veranderen.”

Warehousemanagement
Het ondersteunen van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, 
rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als 
internationaal, is en blijft één van de drie hoofdtaken van Defensie, 
vertelt oudmilitair en reservist GertJan Ludden namens luitenant
generaal b.d. Ruurd Reitsma die niet aanwezig kon zijn op het 
seminar. “Tot 2004 sprong Defensie bij als daarom werd gevraagd. 
Sinds dat jaar is de civielmilitaire samenwerking geïntensiveerd en 
verbeterd, waardoor Defensie een structurele veiligheidspartner is 
geworden.” Maar volgens Reitsma is er meer mogelijk, zeker nu het 
onderscheid tussen interne en externe veiligheid 
vervaagt en samenwerking meer en meer 
noodzakelijk wordt. Een van de onderwerpen die 
Reitsma in dit kader op de agenda zet, is opleiden, 
trainen, oefenen, testen, evalueren en leren van 
lessen (OTOTEL). “Defensie kan nog meer leren 
van de civiele hulpdiensten, bijvoorbeeld op het 
gebied van crowdmanagement. Andersom heeft 
Defensie ook veel te bieden. De krijgsmacht 
besteedt een groot deel van haar tijd aan oefenen 
en trainen op realistische situaties. Hier zijn 
allerlei methodieken voor uitgedacht die zich 
bewezen hebben. Lessen die tijdens missies 
geleerd zijn, worden geborgd in de organisatie. 
Computer assisted exercises en gaming zijn onmisbaar 
in het OTOTELproces. Door oefendoelen en 
oefen programma’s te combineren kan winst 
behaald worden.” Een ander onderwerp dat 
Reitsma prominent op de agenda zet, is warehouse
management. Bij iedere ramp en crisis blijkt dat het 
vroegtijdig en adequaat plannen en inzetten van 

middelen een uitdaging is. Defensie heeft dit opgelost door het 
inrichten van een virtueel warehouse. Alle krijgsmachtdelen leggen 
hun middelen virtueel op de planken, zodat de Commandant der 
Strijdkrachten als warehousemanager hierover kan beschikken. 
“Deze werkwijze kan veel breder uitgerold worden. Alle crisispart
ners kunnen in een eigen warehouse hun middelen virtueel 
inzichtelijk maken, inclusief status van inzetbaarheid. Deze 
warehouses worden vervolgens gekoppeld, zodat een landelijk 
virtueel warehouse ontstaat voor rampenbestrijding en crisis
beheersing. Door ook de onderlinge informatievoorziening goed  
te regelen, ontstaat actueel inzicht in wat er op de planken ligt. 
Eventueel vullen aangesloten leveranciers de tekorten bij.” 

vuile handen
“Ik doceer ethiek aan de Leidse universiteit. Het frustreert mij dat 
jullie van alles met elkaar bespreken, behalve het morele aspect van 
besluitvorming in een crisis. In mijn ogen is een crisis een crisis, 
omdat er menslevens op het spel staan. Jullie moeten beslissingen 
nemen waarbij je je handen vuil kan maken. Ik denk dat vuile 
handen maken goed en wezenlijk is voor crisismanagement als het 
integer gebeurt. Probleem is alleen dat ons systeem deze integere 
professionals eruit schopt.” Paul Nieuwenburg zet de seminardeel
nemers aan het denken met een praktijkvoorbeeld uit Duitsland.  
Een bankierszoontje van 11 jaar wordt onderweg van huis naar school 
ontvoerd door een rechtenstudent die indruk wil maken op zijn 
meisje. Bij de overdracht van het losgeld wordt de dader opgepakt. 
Hij wil echter niet zeggen waar het jongetje verblijft. Uiteindelijk 
geeft de student na een lang verhoor de locatie van een afgelegen 
hut, waar de politie bloed vindt. De verblijfplaats van het jongetje 
wil hij niet geven. De politie heeft het idee dat het jongetje nog in 
leven zou kunnen zijn. Daarom besluit de politiechef de dader te 
dreigen met marteling en dat kracht bij te zetten door een arts bij het 
verhoor aanwezig te laten zijn. Dit dreigement is tegen de grondwet, 
daarom meldt hij zijn besluit direct bij de Officier van Justitie. 

Paul Nieuwenburg
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Uiteindelijk blijkt het dreigement voldoende te 
zijn om de dader te laten doorslaan, waarna de 
politie het lichaam van het jongetje vindt. De 
politiechef wordt ontslagen en hij komt voor de 
strafrechter. Die ziet het dilemma en legt een 
beperkte straf op: een voorwaardelijke boete. 
“De politiechef heeft een dilemma. Hij moet 
kiezen tussen twee kwaden. Uiteindelijk kiest hij 
voor bescherming van de publieke veiligheid, 
waarmee hij het grondrecht van een individuele 
burger schendt. Dit meldt hij direct en daarmee 
blijkt hij een integer persoon te zijn. Ik hoop dat 
we in de crisisbeheersing ook dergelijke integere 
bestuurders hebben die hun handen durven vuil 
te maken. Ons systeem is echter zo ingericht dat 
deze mensen eruit worden geschopt. Maar is dat 
terecht? Denk daar maar eens over na.”

moreel beWustzijn
Communicatiedeskundige Hans Siepel heeft tot 
2005 bij de overheid gewerkt en op basis daarvan 
zijn visie op crisiscommunicatie ontwikkeld. Hij 
stelt dat de overheid in haar crisiscommunicatie 
amoreel en te veel gericht is op de belangen, 
positie en macht van bestuurders. “We moeten 
zo snel mogelijk een einde maken aan deze zieke 
bestuurscultuur.” Volgens hem is er tijdens een 
crisis behoefte aan verbindend en moreel 
leiderschap. “Ieder mens heeft een moreel 
bewustzijn en het vermogen om op basis 
daarvan te beoordelen of iemand oprecht en 
integer is. Vanuit dat bewustzijn luisteren we 
naar overheden en functionarissen in het 
bedrijfsleven. Die houden daar echter geen 
rekening mee. Hun communicatie met 
kernbood schappen en oneliners richt zich 
vooral op de hersenen, omdat het dáár gebeurt 
volgens neurowetenschappers. Als gevolg daarvan 
neemt het vertrouwen van burgers in  
de leiders van vandaag en tijdens een crisis af.” 
Ook moeten bestuurders volgens Siepel meer 
gericht zijn op de slachtoffers van een crisis.

“Crisiscommunicatie gaat over informatievoor
ziening, betekenis geving en schade beperking.  
En om het troosten, bemoedigen en verbinden 
vanuit moreel bewustzijn, wijsheid, ethiek en 
waarden. Bij een crisis gaat het om getroffenen 
en de samenleving, niet om egocentrische 
communicatie over belangen en posities van 
bestuurders en overheden. Maak een keuze: 
eigenbelang of andermans belang. Dat schept 
twee heel verschillende werkelijkheden.”

Foto’s: SVDC V.l.n.r. Dykstra, Eenhoorn, Haisma en De Wijk

Bestellen en reageren 
Dit artikel is gebaseerd op de 
lezingen tijdens het seminar en 
bevat slechts een bloemlezing 
van onderwerpen en praktische 
handvatten om te komen tot  
een verbeterde en moderne 
crisisbeheersing. Gedetailleerde 
uitwerkingen vindt u in het boek 
Grip op Crisis dat te bestellen  
is via www.svdc.nl. Gert-Jan 
Ludden nodigt u van harte uit 
om te reageren op het boek  
via info@svdc.nl.

Hans Siepel

Defensie als volwaardige partner

http://www.svdc.nl
mailto:info@svdc.nl


28 | Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing 2016 - 2

niet elke salafist is een jihadist

Over salafistische contranarratieven
Direct na de aanslagen in november 2015 in Parijs was een aantal salafistische predikers en organisaties in Nederland er als de 
kippen bij om het geweld in hevige bewoordingen publiekelijk af te keuren. Ook tientallen andere islamitische prominenten, 
politici en organisaties lieten direct hun afschuw publiekelijk blijken. Het is interessant om de reacties van deze salafisten eens 
nader te bekijken, omdat het salafisme in verschillende moties – die recent zijn aangenomen door de Tweede Kamer – juist 
als voedingsbodem voor het gewelddadig jihadisme wordt gezien. De salafi-beweging baart de overheid al jaren zorgen.  
Het salafisme is een streng-islamitische stroming die streeft naar een morele heropvoeding van moslims door onder meer 
een letterlijke lezing van de religieuze bronnen en afwijzing van religieuze vernieuwing. De salafi-beweging claimt de enige 
ware en zuivere islam te vertegenwoordigen. De beweging manifesteert zich grofweg in drie stromingen, de quiëtistische, 
politieke en jihadistische, waarbij alleen de laatste gewelddadig is. De salafi-beweging is sterk gefragmenteerd en de praktijk 
van hun leerstellingen zeer ambigu ondanks én dankzij hun streven naar een “zuivere” islam.1 Hoe moeten we de publieke 
veroordeling van gewelddaden door quiëtistische en politieke salafisten begrijpen? 

 ■ Dr. Ineke Roex 
Universiteit van Amsterdam

reacties na aanslagen in november 2015
In de verklaringen verwijten de quiëtistische en politieke salafisten 
allereerst de moslimjongeren die verantwoordelijk zijn voor het geweld 
onwetendheid over de islam. De voorzitter van de salafistische El 
Fourkaan moskee El Damanhoury zegt: “Dit wordt verboden door de 
islam. Het is verschrikkelijk dat dit is gebeurd.”2 Abu Ismail, een 
prominente salafistische prediker stelt: “Er is geen enkel religieus 
kader waaronder dergelijke afgrijselijke praktijken geschaard kunnen 
worden.”3 Kortom, de islam schrijft volgens hen dit soort geweld niet 
voor. Een gebrek aan kennis over de “juiste” islam is de hoofdoorzaak 
van het probleem, andere moslims (en in dit geval de gewelddadige 
extremisten) zijn in hun ogen afgedwaald van de “zuivere” islam en 
dienen daarom onderricht te worden over de islam (vanuit hun 
specifieke en strikte interpretatie van de islam). De salafisten roepen 
de moslimgemeenschap op om hun verantwoordelijkheid te nemen 
en hierin een voortrekkersrol te spelen.4 Ze roepen daarbij ook op tot 
samenwerking met lokale autoriteiten en organisaties. 

1 I. Roex, Leven als de profeet in Nederland. Over de salafi-beweging en democratie, 2014. 
Amsterdam University Press: Amsterdam, 2014. Ik volg Wiktorowicz’ indeling, 
wetende dat deze niet ideaal is. Hij maakt onderscheid tussen puristen 
(hier quiëtistische salafisten genoemd), politieke, en jihadistische salafisten.  
Zie Q. Wiktorowicz, Anatomy of the salafi movement. Studies in Conflict & 
Terrorism, 29 (2006): 207-239.

2 Omroep Studio040,”Moskeeën in de stad veroordelen aanslagen”: 
“Dit is onmenselijk”, geplaatst op 14 november 2015.  
http://www.studio040.nl/nieuws/32942-moskeen-in-stad-veroordelen-
aanslagen-dit-is-onmenselijk.html, geraadpleegd op 3 januari 2016.

3 “Imam Abou Ismail reageert op aanslagen op Parijs”. Website Marokko.nl, 
geplaatst op 15 november 2015. http://nieuws.marokko.nl/39228, geraad-
pleegd op 3 januari 2016.

4 Zie bijvoorbeeld “Stg. As-Soennah” over aanslagen Parijs. Website Al Yaqeen, 
geplaatst 14 november 2015. http://www.al-yaqeen.com/nieuws/nieuws.
php?id=2773, geraadpleegd 3 januari 2016.

De tweede reactie die terug komt in de publieke verklaringen van de 
salafisten is een uiting van angst. De salafisten zijn bezorgd dat de 
aanslagen worden aangegrepen om de islam zwart te maken en 
hard optreden tegen alle moslims als “verdachte groep” mogelijk 
maken. In dit kader worden de averechtse effecten van terrorisme 
en geweld meermaals herhaald.5 Dit moet ook begrepen worden als 
kritiek op de geweldplegers zelf. Extremisten zouden de positie van 
moslims verslechteren. 

de salafistische traditie van contranarratieven
Waar salafistische organisaties eerst kritisch waren ten aanzien van 
opkomend antiradicaliseringsbeleid rond 2007 en er bij aanvang 
van het conflict in Syrië ook begrip werd getoond voor een gewa
pende strijd tegen Assad, ontstond er met het vertrek van grote 
groepen moslimjongeren naar Syrië en Irak vanaf eind 2012 een 
groeiend gevoel van urgentie om iets te doen tegen gewelddadig 
extremisme. De bovenstaande contranarratieven zijn echter 
onderdeel van een veel langere traditie van contranarratieven en 
initiatieven om het gewelddadig extremisme in eigen gelederen te 
bestrijden. Quiëtistische en politieke salafisten veroordeelden onder 
meer de aanslagen in New York (2001), Madrid (2004) en Londen 
(2005), de moord op Theo van Gogh (2004), Al Qaida, IS(IS) en de 
aanslag op de redactie van Charlie Hebdo (januari 2015). Ze spanden 
zich in om de komst van de jihadistischgeoriënteerde 
Sharia4Belgium naar Nederland tegen te houden en de salafistische 
As Soennah moskee gaf jongeren aan bij de politie die een extremis
tisch pad waren opgegaan en had hen al eerder de deur gewezen.6 
Tegelijkertijd maken overheidsdiensten zich zorgen over sommige 
salafistische leerstellingen die voor maatschappelijke spanningen 

5 Ibid.
6 M. de Koning, I. Roex, C. Becker & P. Aarns, Eilanden in een zee van ongeloof:  

het verzet van de activistische da’wa-netwerken in België, Nederland en Duitsland. 
Instituut voor Migratie en Etnische Studies/Universiteit van Amsterdam: 
Amsterdam, 2014. 

http://www.studio040.nl/nieuws/32942-moskeen-in-stad-veroordelen-aanslagen-dit-is-onmenselijk.html
http://www.studio040.nl/nieuws/32942-moskeen-in-stad-veroordelen-aanslagen-dit-is-onmenselijk.html
http://nieuws.marokko.nl/39228
http://www.al-yaqeen.com/nieuws/nieuws.php?id=2773
http://www.al-yaqeen.com/nieuws/nieuws.php?id=2773
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kunnen zorgen en juist een voedingsbodem creëren voor uitreizen 
en sympathieën voor jihadisme. De duiding van de beweging is dus 
complexer dan de contranarratieven doen vermoeden.

De salafistische weerlegging van het jihadistische discours is zeer 
uitgebreid en diepgaand.7 De argumenten die men aanhaalt, 
legitimeert men met een beroep op islamitische bronnen en 
Saoedische geleerden. Salafisten zeggen ten eerste dat jihadisten een 
verkeerde notie hebben van de voorwaarden, zin en functie van 
jihad. Salafisten zullen jihadisten daarom ook nooit jihadisten 
noemen omdat zij volgens hen immers een verkeerd begrip hebben 
van jihad. Zij noemen hen steevast khawarij8 of in mindere heftige 
bewoordingen “zij die zijn afgedwaald”. Let wel: ze nemen geen 
afstand van het begrip jihad als principe. Ze zeggen onder meer dat 
de jihad voorbehouden is aan de regeringsleiders van islamitische 
landen en geen individuele plicht (fard’ayn) is. Jihad is om fitna 
(chaos, angst etc.) te voorkomen en niet te veroorzaken en dat jihad 
niet aan de orde is omdat de moslimgemeenschap veel te zwak is 
om jihad te voeren. Daarnaast worden de averechtse effecten van 
aanslagen in talloze voorbeelden genoemd.

Salafisten spannen zich ook in om jongeren instrumenten te geven hoe 
ze dan wél met kritiek, frustratie, onrechtvaardigheid om zouden 
moeten te gaan. Jihad staat hierbij niet in het rijtje maar wel: du’a 
(smeekbedes), sabr (geduld), standvastigheid, afzijdigheid, hijra 
(emigratie). Ook meer pragmatische reacties worden aangedragen zoals 
de oproep om te gaan stemmen. Binnen salafikringen (ook in de 
jihadistische kringen zelf ) wordt over de specifieke voorwaarden en 
richtlijnen van jihad hevig gedebatteerd. Er is een risico dat moslims de 
finesse van de weerlegging niet altijd in de vingers hebben en jihad wel 
geïnterpreteerd wordt als basis voor de steun aan jihadistische groepen. 
De scheidslijn tussen de verschillende stromingen is belangrijk aan te 
brengen, maar in de praktijk lang niet altijd zo scherp.

slot
Het is van belang om de inhoud, het bereik, het effect én de 
wenselijkheid van de salafistische contranarratieven en initiatieven 
nader te onderzoeken, evenals de bestaande lokale samenwerkings
verbanden. Wat zal het effect zijn indien de maatregelen die nu tegen 
het salafisme zijn voorgesteld, worden doorgevoerd? Het is mogelijk 
dat we met repressie en het beëindigen van samenwerkingsverban
den in onze eigen vingers snijden, mochten de contranarratieven 
een gewenst effect hebben. Onderzoek naar de contranarratieven is 
dus nodig. Eveneens zou de kennispositie van lokale overheden 
verbeterd kunnen worden, opdat zij op de hoogte zijn van de zeer 
diverse aard van de salafistische organisaties en netwerken in hun 
omgeving. Niet elke salafist is immers een jihadist. 

7 Deze alinea is gebaseerd op I. Roex (2013) 236-255.
8 Khawarij (lett. zij die wegtrekken, weggaan) is een historische term voor een 

groep die zich tijdens de verdeeldheid na de dood van de derde kalief Uthman 
in 656 afscheidde van de meerderheid van de moslimgemeenschap en 
bekend staat om gewelddadigheden en het veelvuldig doen van takfir (het 
ongelovig verklaren). De term wordt door salafisten (en ook door andere 
moslims) gebruikt om andere moslimgroepen te beschuldigen van 
extremisme en moet als een pejoratief begrepen worden.

‘niet elke salafist is een jihadist’ 

 ■ NCTV

Salafisme is niet eenduidig, maar kent verschillende 
verschijningsvormen. Salafisme is ook niet hetzelfde als 
jihadisme of terrorisme. Zoals Ineke Roex in dit artikel 
aantoont, werpen sommige salafistische predikers en 
organisaties zich juist op als een buffer tegen het jihadisme/
terrorisme. Sommige salafisten geloven niet in geweld als 
middel om politieke doelen te bereiken en zelfs niet in 
politiek protest of überhaupt in oppositie voeren. Volgens 
salafisten, die zich tegen jihadisten uitspreken, mogen 
moslims slechts onder zeer strikte voorwaarden in opstand 
komen tegen de machthebber. Veel salafisten vullen jihad in 
als het verrichten van islamitisch missiewerk en het geven 
van religieus onderwijs (dawa). Anderzijds is gebleken dat 
salafistische prediking wel degelijk een rol kan spelen bij 
motivatie voor deelname aan of steun voor mondiaal 
jihadistische strijdgroepen. In de praktijk blijkt ook dat 
sommige salafistische predikers hun volgelingen opzettelijk 
weghouden van contact met de Nederlandse overheid en 
andersgelovigen in de samenleving. Het is kortom lastig om 
van buitenaf onderscheid te maken tussen individuen en 
groeperingen, de aard en mate van hun invloed en op welke 
wijze zij invulling geven aan complexe religieuze concepten. 
Zoals in de Kamerbrief Concretisering aanpak salafisme, die 
op 25 februari 2016 naar de Kamer is verzonden, staat 
verwoord: Alleen met een stevige kennis- en informatie-
positie, een afgewogen visie en de actieve uitwisseling van 
ervaringen kan een effectieve aanpak van problematisch 
gedrag gestalte krijgen. Het artikel van Ineke Roex levert 
daar een bijdrage aan.
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teRRoRisme en hoRRoR in paRijs en bRussel – what’s next?

Een terroristische daad met chemische stoffen?

De tijd is gekomen dat antiterrorisme security een volwassen domein wordt in alle chemische bedrijven. De speeltijd is 
voorbij na de mislukte aanslagen in 2015 op een gasfabriek bij Lyon op 26 juni en een opslagtankfarm bij Marseille op 
14 juli. Tot recent waren er de afgelopen decennia geen bekende aanslagen op chemische installaties in het Westen, 
maar terroristen zijn blijkbaar hun werkveld aan het verleggen en dat moeten we serieus nemen.

De bescherming van potentiële doelwitten die grote aantallen 
slachtoffers met zich mee kunnen brengen, heeft het afgelopen 
decennium al bijzondere aandacht van de overheid en het bedrijfs
leven gehad, maar moet vanwege het belang waar mogelijk steeds 
verder worden verbeterd. We kunnen alleen maar speculeren over 
welke terroristische scenario’s zich zullen realiseren, maar aange
zien op een relatief eenvoudige wijze veel slachtoffers en chaos 
maken hoofddoel van terroristen schijnt te zijn geworden, zijn 
potentiële horrorscenario’s zoals een grootschalige terroristische 
aanslag op chemische bedrijven niet meer ondenkbaar. Dat zou 
bijvoorbeeld kunnen gebeuren in de havens van Rotterdam en 
Antwerpen, in clusters zoals Chemelot en Delfzijl, in kleinere 
clusters of individuele bedrijven, of bijvoorbeeld misbruik makend 
van gevaarlijk transporten. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier 
niet enkel om een aanslag waarbij er een honderdtal slachtoffers 
kunnen vallen zoals bij de recente aanslagen in Parijs. We hebben 
het hier over potentiële scenario’s waarbij er vele honderden tot 
zelfs duizenden slachtoffers kunnen vallen in extreme omstandig
heden. Zulke horrorscenario’s zijn wel degelijk uitvoerbaar met 
relatief beperkte middelen. Angst is een zeer slechte raadgever, 
maar we dienen wel alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen 
dat dit soort horrorscenario’s nooit realiteit wordt. 

Chemische bedrijven dienen daarom hun verantwoordelijkheid  
op te nemen in deze en niet dit soort scenario’s als “ondenkbaar”,  
“nog nooit gebeurd” en dus “onbestaand” af te doen. Er zijn uiteraard 
bedrijven die antiterrorisme security heel ernstig nemen en hun 
verantwoordelijkheid opnemen, maar er zijn er ook heel wat die dat 
niet, of onvoldoende, doen. Álle zulke bedrijven (groot en klein) 
dienen mijns inziens proactief op basis van een degelijk security beleid 
(met onder andere degelijke security risico assessments en een ernstig 

uitgewerkt security management systeem), adequate antiterrorisme 
security maatregelen te nemen, naast de reactieve maatregelen die 
dikwijls wel beter zijn geregeld. Het nemen van allerlei proactieve 
maatregelen tegen terroristische aanslagen wordt in vele chemische 
bedrijven echter beschouwd als een noodzakelijk kwaad, dat enkel 
kost en niets opbrengt. Het hangt eigenlijk van de bedrijfsleiding af  
of antiterrorisme security, of het nemen van security maatregelen 
specifiek tegen terroristische aanslagen op een proactieve wijze, 
serieus genomen wordt of niet. Sommige bedrijven nemen het 
daarom ernstig, andere niet, wat onder andere zorgt voor een 
competitief nadeel voor die bedrijven die wel investeren in anti
terrorisme security en ook leidt tot het mogelijke gevaar van zwaar 
reputatieverlies van de “goede leerlingen” (want ook behorend tot  
de chemische industrie) bij een succesvolle aanslag bij een “slechte 
leerling”. Er bestaat dus momenteel geen uniforme benadering  
van antiterrorisme security in “de Nederlandse (of ook Belgische) 
chemische industrie”, zoals die wel bestaat in die industrie wat betreft 
veiligheid. Echter, het is belangrijk te beseffen dat veiligheid en 
security vanuit een proactief standpunt twee verschillende zaken 
kunnen zijn: een chemische installatie of opslagtank kan bij 
voorbeeld een heel laag risico vertegenwoordigen naar veiligheid toe 
(de kans dat een bepaald scenario zich “toevallig” voordoet, is zéér 
laag), terwijl diezelfde installatie naar security toe een heel groot risico 
kan betekenen (indien de installatie “intentioneel” wordt opgeblazen 
en het scenario moedwillig wordt geïnduceerd). 

Het mag dus duidelijk zijn dat antiterrorisme security veel meer is 
dan een enkelvoudige omheining rond de bedrijfsactiviteiten,  
een portier die naar de identiteitskaart vraagt, eventueel enkele 
camera’s in en rond de gebouwen en het gebruik van sleutels voor 
de deuren. Dit is de manier waarop vele Brzobedrijven hun 
securitymaatregelen nemen, en dit kan helpen tegen diefstal of 
misschien in sommige gevallen tegen amateurterroristen, maar 
deze maatregelen zijn écht onvoldoende tegen een goed geplande 
professionele terroristische aanslag. 

antiterrorisme security kan beter in ondernemingen, 
overheid en onderzoeksinstellingen
Enkele eenvoudige wijsheden voor beveiliging in de chemische 
sector zijn te formuleren, en deze betreffen bijvoorbeeld informatie 
over en ontwerp van de maatregelen en de bedrijfssite. Grote tanks 
en aanwijzingen die van buitenaf zichtbaar zijn, trekken bijvoor

 ■ Genserik Reniers 
Hoogleraar Veiligheid van Gevaarlijke 
Stoffen, TUDelft en UAntwerpen
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beeld de aandacht. Ook de veiligheid gerelateerde Sevesowetgeving 
vraagt transparantie over stoffen, scenario’s en maatregelen die 
naar terrorisme toe geen goede zaak is. Hoe minder informatie 
publiekelijk beschikbaar is over alle aanwezige installaties en 
gevaarlijke stoffen, hoe beter in termen van terrorismebestrijding. 
Wat betreft het ontwerp of de indeling van de site, zouden de 
kwetsbaarste en gevaarlijkste materialen zich in het best bescherm
de deel van het bedrijf moeten bevinden. Dubbel uitgevoerde 
omheiningen met intrusie detectie systemen zouden, net zoals bij 
nucleaire installaties, best worden ingevoerd in de chemische 
sector, alleszins voor de kritische locaties binnen de bedrijfsterrei
nen. Deze wijsheden kunnen op een systematische manier worden 
bekeken vanuit de volgende securitymanagementprincipes: het 
5Dprincipe, PICER, OPER, de rings of protection, het Perimeter
denken, en het uitvoeren van security risico assessments. 

Het 5Dprincipe staat voor Deter, Detect, Deny, Delay and Defend, wat 
betekent “ontraad, ontdek, ontken [toegang], vertraag, en verde
dig”. Dit principe betekent dat je het zo moeilijk mogelijk maakt 
voor een indringer om door te dringen tot potentiële targets binnen 
het bedrijf. Die doe je door ontradende maatregelen (bijvoorbeeld 
verlichting, poorten), detectiemaatregelen (camera’s, CCTV), 
maatregelen met betrekking tot toegang tot delen van het bedrijf 
(sleutelplan), vertragende maatregelen (bedrading, hekwerk binnen 
het bedrijfsterrein), en verdedigingsmaatregelen (bewakingsagen
ten, samenwerking met politiediensten). Het PICERprincipe is het 
bekijken van de maatregelen vanuit het standpunt van de indringer, 
en beschrijft de verschillende fasen van de indringing, namelijk 
“Prepare, Intrude, Collect, Exit, Reward” oftewel de “voorberei
dings, indringings, vergaar, exit, en beloningsfase”. Iedere fase 
kan dan onderzocht worden op te nemen maatregelen. Het 
OPERacroniem beschrijft het type maatregelen dat kan worden 
genomen: Organisational, Physical, Electronics, Reporting. Het 
rings of protectionprincipe staat voor een model dat geïnspireerd 
is op procesveiligheid (het zogenaamde layers of protectionmodel) 
en de verschillende mogelijke lagen om indringers tegen te houden. 
Security kan ook worden bekeken vanuit het Perimeterdenken: een 
bedrijf moet opgedeeld worden in verschillende perimeters of 
zones, met elk een eigen securityniveau en bijhorende security
maatregelen. Bedenk wel dat securityonderaannemers de kennis 
niet hebben om taken zoals securityrisicoanalyses binnen het 
bedrijf uit te voeren. Ze zijn ook niet goed geplaatst om inlichtingen 
over het personeel te vergaren. Ingehuurd securitypersoneel dient 
voornamelijk om het Perimeterprincipe te vergemakkelijken/
verbeteren en om het security bewustzijn van het personeel te 
verhogen, en is minder interessant als antiterrorismemaatregel. 
Tezamen met het Perimeterdenken, zijn het uitvoeren van 
securityrisicoanalyses de belangrijkste principes in het kader van 
contraterrorisme, aangezien  net zoals bij veiligheid  het kennen 
van de potentiële dreigingen, blootstellingen/kwetsbaarheden en 
verliezen, de basis vormt voor het securitybeleid van de onderne
ming en de verdere te nemen securitymaatregelen. Dergelijke 
securityrisicoanalyses moeten sowieso door bedrijfspersoneel 
gebeuren, met kennis van bedrijfsproducten en processen. Anders 
neem je eigenlijk blind securitymaatregelen en heb je geen idee of 

de genomen maatregelen adequaat zijn om professionele aanslagen 
tegen te gaan, of gewoon betrekking hebben op bewaking en 
bewustzijn. 

Deze principes zijn basisprincipes die makkelijk kunnen worden 
gevolgd. Er dienen, afhankelijk van de bedrijfsspecifieke situatie, 
bovendien nog meer (soms erg dure) antiterrorisme security 
maatregelen te worden genomen, maar hierbij kan er best een 
economische analyse (degelijke, zo uitgebreid mogelijke, kosten/
baten afweging) worden gemaakt.

Van overheidswege zou ook de inspectie en handhaving specifiek 
meer gericht kunnen zijn op antiterrorisme security in Brzo
bedrijven. Nu bestaan zulke security inspecties niet (dat is bij 
voorbeeld wel het geval in Noorwegen). Overheden nationaal én 
internationaal niveau (EU) dienen zich ook te beraden over een 
wettelijke afweging tussen de Sevesotransparantie (in het kader van 
veiligheid) enerzijds, en wat je als maatschappij mag verwachten te 
weten (in het kader van security) van iemand die informatie over 
gevaarlijke stoffen wenst te ontvangen anderzijds. Een getrapte 
privacywetgeving of een prescreening lijken mogelijke trajecten 
om dit moeilijke probleem op te lossen. Maar zulke maatregelen 
vergen dus wetgevend werk.

Ook de academische wereld dient zich meer in te spannen om meer 
wetenschappelijk en gevalideerd onderzoek te verrichten op gebied 
van antiterrorisme security. Security onderzoek gebeurt nu veelal in 
het domein van cybersecurity, een subdomein van de bedrijfs
security dat uiteraard zeer belangrijk blijft. Echter, antiterrorisme 
security zoals het ontwikkelen van knowhow op gebied van (anti)
dronetechnologie, slimme camera’s, materialen met bepaalde 
eigenschappen, spel theoretische modellen, serious games, 
ontwerp gebaseerde antiescalatie (dominoeffect) gerelateerde 
security maatregelen en landuse planning, ontwikkeling van 
specifieke apps, cluster noodplanningsoftware en dergelijke kan 
allemaal nog veel intensiever en beter. De financiële en praktische 
steun vanuit de overheid en de bedrijfswereld is in deze onontbeer
lijk. Enkel door samenwerking tussen overheid, onderzoeksinstel
lingen en ondernemingen, kunnen de maatschappelijk complexe 
antiterrorisme vraagstukken die zich nu stellen, op korte én op 
lange termijn aangepakt worden. 

gedeelde verantWoordelijkheid 
Kortom, we moeten antiterrorisme security veel serieuzer nemen, 
en liefst zonder daarvoor de prijs van een succesvolle terroristische 
aanslag te moeten betalen. Er dient een maatschappelijk debat te 
komen over onze bereidheid als volwassen en verantwoordelijke 
maatschappij om terrorisme proactief aan te pakken in de chemische 
sector in Nederland (en België). Welke “intelligente” maatregelen 
kunnen we proactief bedenken waarbij privacy en transparantie 
geen probleem vormen voor elkaar, en welke maatregelen en beleid 
mogen we als maatschappij verwachten van de bedrijven zelf op 
gebied van antiterrorisme security (naast de overheidsmaatregelen 
die reeds bestaan of die verder kunnen worden uitgewerkt)?
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Security in de Nederlandse  
chemische industrie
De Nederlandse chemische industrie neemt veiligheid – en dus ook security – serieus en heeft in het afgelopen decennium 
goede praktijken ontwikkeld in nauw overleg met de overheid.

 ■ Peter Bareman 
Speerpuntmanager Veiligheid, Gezondheid en Milieu, Vereniging 
Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)

veiligheid zit in dna chemische industrie
Op basis van het huidige dreigingsniveau voor de Nederlandse vitale 
sector zijn er geen aanwijzingen voor aanslagdreigingen op de 
Nederlandse chemische industrie. Toch kan ook een weinig 
effectieve aanslag of een poging daartoe leiden tot grote maat
schappelijke onrust. Daarom werken de chemiebedrijven (individu
eel en gezamenlijk) voortdurend aan een goede beveiliging en is 
men alert op signalen die wijzen op kwade bedoelingen.
Zowel vanuit haar maatschappelijke plicht als vanuit bedrijfs
continuïteit neemt de chemische industrie haar verantwoordelijk
heid om de veiligheid van haar medewerkers, installaties en 
omgeving continue te borgen. Dit geldt ook op het gebied van 
weerbaarheid tegen criminele en terroristische aanslagen. 
Betrokken leiderschap, alerte medewerkers, professionele veilig
heidsexperts en een werkend veiligheidssysteem staan hierbij aan 
de basis. Daarnaast is het zorgen voor een goed veiligheidsbewust
zijn binnen de organisatie een noodzakelijk onderdeel.
Vanuit veiligheidsoogpunt is het binnen de chemische industrie 
common sense om adequate preventieve veiligheidsmaatregelen en 
responsemaatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn onder meer 
gebaseerd op (inter)nationale wetgeving en industrie standaarden, 
zoals de Europese Sevesorichtlijn en internationale guidelines 
opgesteld door het Center for Chemical Process Safety (CCPS). Hierin 
zijn afspraken vastgelegd over de veiligheid in de chemische 
industrie, inclusief responseorganisatie. Risicoanalyses en ontwik
kelde scenario’s zijn de basis voor geïmplementeerde maatregelen en 
actuele afspraken en procedures zijn vastgelegd in een werkend 
integraal veiligheidsmanagementsysteem. Deze maatregelen dragen 
uitstekend bij aan de line of defence voor securityissues.

de veiligheidspijlers
Naast de hiervoor genoemde veiligheidspijlers kent de chemische 
industrie ook verschillende pijlers waarop security is gebaseerd. Zo 
kent Nederland sinds 2005 een Alerteringssysteem Terrorismebestrijding 
(ATb), een waarschuwingssysteem voor overheid en bedrijfsleven bij 
een verhoogde terroristische dreiging, zodat er op tijd maatregelen 
getroffen kunnen worden. Om bij verhoogde terroristische dreiging 
extra maatregelen te kunnen treffen, heeft de (petro)chemische 
industrie in 2007 afspraken gemaakt met de Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). 

In 2008 heeft de chemische industrie, samen met de oliesector een 
Security Convenant afgesloten, om zorg te dragen voor een adequaat 
weerstandsvermogen tegen moedwillige verstoringen. Op basis van 
risicoassessments heeft de chemische industrie samen met de 
overheid scenario’s, bijbehorende beveiligingsplannen en maat
regelen ontwikkeld. Deze zijn vastgelegd in een securitymanage
mentsysteem. De aangesloten bedrijven hebben de afgesproken 
acties uitgevoerd. Momenteel worden vervolgafspraken gemaakt 
met behulp van een Roadmap Security. Hierin zijn ook nieuwe 
inzichten en ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld 
cybersecurity opgenomen. Bij het ontwikkelen van nieuwe 
maatregelen werkt de chemische industrie nauw samen met onder 
andere de diverse ministeries en kennisinstituten, zoals het RIVM 
en het Nationaal Cyber Security Centrum.
De hiervoor genoemde acties en maatregelen sluiten uitstekend aan 
bij Internationale Security afspraken, die bijvoorbeeld in het kader van 
International Ship and Port facility Security Code (ISPS) en de 
Responsible Care Security code zijn afgesproken.

uitWisseling van informatie/nauWe samenWerking
De chemische industrie werkt op het gebied van security nauw samen 
met de overheid. Er zijn goede afspraken gemaakt over het uitwisse
len van informatie. Deze afspraken worden regelmatig geactuali
seerd. Hoewel de afgelopen tien jaar nauwelijks sprake is geweest van 
verhoogde dreiging, worden de ontwikkelde crisisplannen regelmatig 
geoefend, waar nodig aangepast en/of aangescherpt. Deze oefenin
gen vinden onder meer plaats met betrokken overheidsinstanties.

chemieclusters
Bij versterking van de chemieclusters wordt ook nagegaan of op het 
gebied van safety en security gezamenlijk acties kunnen worden 
opgepakt die leiden tot synergie en versterking van de veiligheid en 
weerbaarheid tegen criminele en terroristische aanslagen. 

continue aandacht
De Nederlandse chemische industrie is zich er terdege van bewust 
dat veiligheid nooit af is. De ontwikkelingen gaan snel en vragen 
continue aandacht. Het onderwerp wordt daarom steeds geagen
deerd en nieuwe antwoorden en maatregelen worden doorlopend 
onderzocht en uitgevoerd samen met overheid, wetenschap en 
industrie. Ook bij de recente aanslagen zoals bijvoorbeeld in Parijs 
wordt direct actie ondernomen binnen de chemische industrie en 
in overleg met de overheid vastgesteld of de security maatregelen op 
dat moment voldoende zijn. Zo blijft de chemische industrie te 
allen tijde alert.
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cRisiscommunicatie in de dRiehoek

In gesprek met regio’s over de  
communicatiedilemma’s

 ■ Nicolette Stoel 
Persvoorlichter bij het Parket-Generaal van het OM

 ■ Wouter Jong 
Adviseur crisisbeheersing Nederlands Genootschap van Burgemeesters

Waar in gemeenten vooral wordt geoefend op de reguliere GRIP3  
en GRIP4cases met opschaling naar een beleidsteam, wordt in de 
praktijk ook vaak een driehoek geactiveerd terwijl er geen sprake is 
van een GRIPsituatie. Sterker nog, in relatief kleine crisissituaties  
is de driehoek vaak in charge. Van een eerder veroordeelde pedofiel 
die in zijn nieuwe woonplaats opnieuw de fout ingaat, tot een 
internetdreiging met een schietpartij op een school, een bekladding 
van een moskee of de bedreiging van ander gebedshuis. In dit soort 
cases is er geen sprake van een beleidsteam, maar komt de lokale 
driehoek wel bijeen. 

Voor dit type incidenten is in 2011 in de 
toenmalige politieregio ZuidHolland 
Zuid een “Protocol voor de driehoek in de 
communicatie over ernstige incidenten”1 
opgesteld. Dit protocol, dat voortvloei
de uit de evaluatie van de moord op 
Milly Boele, onderstreept het belang 
van een goede, gezamenlijke commu
nicatie vanuit de driehoek. Juist in 
incidenten waarin de handhaving van 
de openbare orde (burgemeester) en de 
rechtsorde (hoofdofficier) elkaar raken, 
bleek een goede afstemming in de 
driehoek noodzakelijk. 

Om de ervaringen uit die specifieke 
driehoekscases te delen, hebben het 
Openbaar Ministerie en het Nederlands 
Genootschap van Burgemeesters in 2015 het initiatief genomen  
om de regio’s in te gaan. In Veiligheidsregio’s worden  in lijn met 
het protocol  diverse cases besproken, waar OM en NGB inzoomen 
op de gezamenlijke communicatie vanuit de driehoek. Ook komen 
nut en noodzaak aan bod, om elkaar als communicatiedriehoek te 
kennen en onderling afstemming te zoeken. In de sessies worden 
de communicatiedilemma’s besproken en manieren om ogen
schijnlijke tegenstellingen tussen gemeente en OM te overbruggen. 
Wat kun je zeggen en niet zeggen als er een zedenverdachte wordt 
opgepakt en er de nodige commotie in een buurt ontstaat?  

1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-161592.pdf

Wie vertelt vanuit de driehoek welk deel van het verhaal? En hoe 
verloopt die gezamenlijke communicatie bij een vermoedelijk 
gezinsdrama waarbij de burgemeester belang heeft bij uitgebreide 
communicatie naar de burgers, maar het OM eerst meer informatie 
wil voordat conclusies worden getrokken?

Afstemming in de driehoek maakt het gezamenlijke optreden krachtig 
en voorkomt dat politie, OM en burgemeester elkaar in de wielen 
rijden. Het optreden van de driehoek is sterker wanneer men van 
elkaars competenties gebruik maakt en onderling de ruimte gunt om 
de eigen rol (en verantwoordelijkheid) zo goed mogelijk in te vullen.

Een voorbeeld van deze manier van werken was de opmerking van 
plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie Kitty Nooy in de persconfe
rentie na het omgevallen brugdeel in Alphen aan den Rijn (augustus 

2015). Dit was een crises waarbij niet 
direct aan het Openbaar Ministerie werd 
gedacht. Kitty Nooy legde goed uit dat 
een opsporingsonderzoek was gestart 
om de oorzaak te achterhalen. Er werd 
nauw samengewerkt met de Inspectie 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid om 
mogelijke overtredingen tijdens het 
aannemerswerk in kaart te brengen.  
Ook lichtte zij toe dat drie betrokkenen 
weliswaar als verdachte waren 
aangemerkt, maar dat dit met name 
bedoeld was om hen aanspraak te 
kunnen laten maken op hun zwijgrecht 
en bijstand van een advocaat. Haar 
pleidooi hielp burgemeester Spies 
vervolgens om het belang van een 
onafhankelijk onderzoek te 
onderstrepen. 

In de tien sessies die inmiddels door OM en NGB in het land zijn 
georganiseerd, blijkt dat er bij veel communicatieadviseurs nog een 
“knop” om moet ten opzichte van reguliere crises. Waar communica
tiemensen bij crises het credo “open en transparant” hanteren, is dat 
in zaken met een strafrechtelijke component niet altijd mogelijk. 
Want transparantie bij crises is goed, maar als het om de privacy van 
verdachten gaat is enige terughoudendheid op zijn plaats. Tot aan de 
uiteindelijke rechtszaak weet je nooit zeker hoe de vork in de steel zit. 
Het is pijnlijk als de overheid in de crisis te scheutig is geweest met 
details, als die later na de rechtszaak herroepen moeten worden.  
Of nog erger, als dit leidt tot strafvermindering. 
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Versterking samenwerking en 
effectiviteit van de driehoek
In opdracht van het Actieprogramma Lokale Besturing 
Politie1 heeft het COT Instituut voor Veiligheids- en 
Crisismanagement een trainingsprogramma ontwikkeld 
voor driehoeken. De training is in ruim twintig driehoeken 
gegeven. Tijdens de training gaan de deelnemers intensief 
met elkaar in gesprek over de rol en werkwijze van de 
driehoek. Dat leidt soms tot het herontdekken van de 
toegevoegde waarde van de driehoek. Mede op basis van 
deze inzichten geven we enkele aandachtspunten voor de 
samenwerking en effectiviteit. 

 ■ Jan Bos, Laurens van der Varst en Marco Meesters 
COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

driehoek binnen het veiligheidsbestel 
De driehoek is een unieke overlegstructuur in het veiligheidsbestel. 
In de driehoek vindt overleg plaats tussen de burgemeester, officier 
van justitie en politie over de inzet van de politie, lokale prioriteiten 
en criminaliteitsbestrijding. In het overleg komt een bundeling van 
invalshoeken samen: politie, justitie en bestuur. De Politiewet 2012 
geeft niet aan op welk niveau driehoeksoverleg plaats moet vinden. 
Wel heeft elke burgemeester het recht een driehoek bijeen te 
roepen. 

Per regio en gemeente kan het verschillen waar het zwaartepunt 
ligt. Er zijn gemeenten waar de “gemeentelijke driehoek” zelden 
bijeenkomt en het zwaartepunt bij het basisteam ligt. In andere 
gemeenten is er juist hoogfrequent overleg in de lokale driehoek en 
wordt dat overleg ook meer beleidsmatig ingevuld. Dat hangt af van 
de omvang en (stedelijke) problematiek van de gemeente. 

de training
De training draagt bij aan: 
1. het inzichtelijk maken van de mogelijkheden van lokale sturing 

tegen de achtergrond van de Politiewet 2012;
2. het bevorderen van de inleving in de rollen van de leden van de 

driehoek en het vergroten van het begrip van elkaars positie;
3. het versterken van de samenwerking en gezamenlijke 

effectiviteit.
De deelnemers gaan tijdens de module met elkaar in gesprek over 
deze onderwerpen aan de hand van realistische praktijkcasuïstiek. 

1 Dit programma is ingesteld door de minister van Veiligheid en Justitie in de 
aanloop naar de nieuwe Politiewet in 2012.

overkoepelende impressie 
Onze indruk op basis van de trainingen, is dat zich geen grote 
problemen voordoen in de onderlinge samenwerking binnen de 
driehoek, dat het goed lukt om tot gedragen prioriteiten in veiligheid 
en criminaliteitsbestrijding te komen en dat de politie naar tevreden
heid van de gezagsdragers functioneert. Vanzelfsprekend zijn er ook 
mogelijkheden om het functioneren van de driehoek te versterken. 
Op basis van de discussies en onze eigen ervaringen benoemen we 
enkele aandachtspunten. Die aandachtspunten richten zich op:
1. de gezamenlijke werkwijze binnen de driehoek;
2. de relatie tussen de driehoek en andere partners in het bestel.

Driehoek

Gezamelijke 
beeldvorming

Herijken/
bijsturen

Organisatie voor 
acute kwesties

Legitimiteit/
gemeenteraad

Consistent 
optreden

Ambities/
verwachtingen

1.  ambitie en verWachtingen: doelen en 
uitgangspunten

Doordat op meerdere niveaus driehoeksoverleg plaatsvindt 
(gemeentelijk, basisteam, district) is het in de praktijk zoeken naar 
de doelen van elk overleg. Daarover bestaan bij de leden en 
adviseurs van de driehoek vaak allerlei impliciete ideeën en wensen. 
Het helpt om gezamenlijke doelen, uitgangspunten en rollen voor 
de driehoek te expliciteren: wat willen we als driehoek bereiken en 
hoe? Maar ook wat verwachten we van elkaar? Welke eisen stel je als 
lokaal bestuur aan de advisering door de politie? Welke sturingsin
formatie heb je als burgemeester en officier nodig? Wat heeft de 
politie van het gezag nodig om invulling te geven aan haar taak? In 
de training worden deze impliciete verwachtingen met behulp van 
praktijkvoorbeelden expliciet gemaakt. Dat bevordert de samenwer
king, doordat partijen van elkaar weten wat zij van elkaar kunnen en 
realistisch gezien mogen verwachten.
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2. consistent optreden en integraliteit
De maatschappij stelt hoge eisen aan het overheidsoptreden (zie 
bijvoorbeeld de doctrine van “één georganiseerde overheid” rond 
ondermijning en georganiseerde criminaliteit). Dat geldt ook voor 
het optreden van de driehoek rond openbare orde en veiligheid. De 
uitdaging is om te komen tot consistent optreden, eenduidigheid 
en het integreren van openbare orde aspecten en strafrechtelijk 
optreden. Dat vergt afstemming tussen burgemeester(s) en de 
officier over de gewenste doelen en de bijbehorende beleidsuit
gangspunten voor de gehele aanpak. Ook vanuit de gemeente en 
vanuit bijvoorbeeld communicatie en zorg. Die doelen en uitgangs
punten geven richting aan het optreden, bieden houvast aan 
professionals en dragen bij aan een integrale aanpak. 

3. driehoek en rampenstructuur
Eén van de uitdagingen rond crisissituaties waarbij strafrechtelijke 
aspecten spelen (opsporing, vervolging) is de verbinding tussen de 
driehoek en de crisisorganisatie (GRIP). Denk aan het schietdrama 
in Alphen a/d Rijn en de afhandeling van de gijzeling bij het NOS 
Journaal. Het zijn situaties waar grootschalige hulpverlening speelt, 
maar ook vertrouwelijkheid rond het delen van opsporingsinforma
tie. Enkele bekende uitdagingen:
• de positie van de driehoek in of naast het beleidsteam;
• de samenwerking en interactie tussen de SGBOstructuur en het 

Regionaal Operationeel Team/Commando Plaats Incident. 
Een bijzondere afweging vormt de keuze tussen opschalen naar de 
driehoek of opschalen conform GRIP. Een beleidsteam “krijgt” 
standaard de beschikking over een staf (adviseurs en ondersteuning) 
en faciliteiten (informatiemanagement). Voor de driehoek is dit 
tijdens crises niet automatisch geregeld, dat moet georganiseerd 
worden. Dat geeft een nieuwe dimensie aan deze keuze: opschalen 
conform GRIP, maar alleen de samenstelling van het beleidsteam 
beperken tot de driehoekspartners. Breder speelt de keuze in de 
samenstelling van de driehoek. Steeds vaker komt de driehoek 
bijeen voor acute kwesties op het gebied van verwarde personen tot 
het sociaal domein, extreme woonoverlast en zedenzaken. Dat 
betekent dat de driehoek uitgebreid kan worden met, bijvoorbeeld, 
de directeur Publieke gezondheid, gemeentesecretaris, wethouder 
jeugd/zorg of de GGZ. Deze organisatievraagstukken zijn soms 
geregeld in specifieke protocollen, maar vaak ook niet of zijn 
betrokkenen onbekend met deze afspraken.

4. tussentijds herijken en bijsturen aanpak 
Veiligheid en criminaliteit zijn fenomenen die veranderen. 
Gezamenlijke beeldvorming, zorgen voor een diagnose van de 
situatie is nodig: wat is het criminaliteitsbeeld of het openbare 
ordevraagstuk dat voorligt? Het versterkt de volledigheid van de 
beeldvorming en de kwaliteit van besluitvorming als dat echt 
integraal gebeurt. Daarbij hoort ook het tussentijds herijken van 
analyses (verschijningsvormen, achterliggende structuren, 
maatschappelijke impact) en waar nodig bijsturen van de aanpak. 
Dat is één van de opgaven binnen de veiligheidsketen. Daarin kan 
de beleidsdriehoek een rol spelen. Onder meer door te sturen op 
gezamenlijke herijking van analyses, voortgangsrapportages en 
evaluaties: ligt de aanpak op koers, is er aanleiding tot bijsturing of 

moet er een tandje bij? Wat betekent dat voor de benodigde 
politiecapaciteit: is bijsturing op capaciteit of prioriteiten nodig? 
Het vergt het gericht agenderen van deze reflectie om ruimte te 
creëren in de vaak overvolle agenda’s.

5.  legitimiteit van optreden: betrekken 
gemeenteraad 

De gemeenteraad heeft een belangrijke rol bij het stellen van de 
kaders en prioriteiten voor het integraal veiligheidsbeleid. Vanuit 
het oogpunt van de legitimiteit van optreden van de driehoek is de 
samenwerking met de gemeenteraad interessant. Juist bij wat meer 
“crisisachtige opgaven” zoals ordeverstoringen rond asielopvang, 
terrorisme, voetbalhooligans en gezinsdrama’s. Dat betekent 
vanzelfsprekend het actief informeren van de gemeenteraad.  
Maar het draagvlak voor een aanpak is juist gebaat bij vroegtijdige 
betrokkenheid van de raad. Bijvoorbeeld door het proactief 
bespreken van leidende doelen en uitgangspunten die de driehoek 
hanteert bij de aanpak van een specifiek fenomeen. Wat verwachten 
beide actoren (driehoek, raad) van elkaar? Hoe geven ze invulling 
aan verwachtingen rond informatie en communicatie? Hoe 
versterken zij elkaar op kritieke momenten? 

informatie trainingsprogramma
In 2016 wordt het trainingsprogramma voortgezet. De training kan 
worden uitgevoerd voor een individuele gemeente, een basisteam 
of op districtsniveau.

Voor nadere inlichtingen: j.bos@cot.nl.

Thema’s Strategische reflectievragen

Diagnose Welke veiligheidsvraagstukken manifeste-
ren zich en wat betekenen die voor ons?  
Wat vraagt specifieke aandacht?

Bestuurlijke leiding Hoe geven we effectief bestuurlijk sturing 
aan veiligheidszorg? 
Welke vraagstukken vergen bestuurlijke 
keuzes?

Informatie/intelligence Hoe zorgen voor adequate sturingsinformatie 
aan de driehoek? 
Hoe komen tot een gedeeld en integraal 
informatiebeeld?

Integraliteit/
eenheid van inspanning

Hoe komen we tot een echt integrale 
aanpak? Hoe verbinden we preventie en 
repressie? Hoe zorgen we voor gemeen-
schappelijke inspanningen op 
veiligheidszorg?
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symposium slachtoffeRhulp nedeRland

Hulp en herstel na een ramp of aanslag 

 ■ Amal Boukarfada 
Slachtofferhulp Nederland

Hoe gaan we in Nederland om met de getroffenen van rampen of 
aanslagen? Die vraag stelde Slachtofferhulp Nederland centraal 
tijdens haar symposium “Hulp en herstel na een ramp of aanslag – 
de vijf pijlers van de nafase”. 

“Nederland is met enige regelmaat opgeschrikt door gebeurtenissen 
met grote maatschappelijke impact”, aldus Harry Crielaars, voorzitter 
van de Raad van Bestuur van Slachtofferhulp Nederland. “Na 
calamiteiten als de ramp met MH17 en de Amsterdamse zedenzaak 
bleek al veel goed te gaan in de nazorg. Maar de nafase van een 
aanslag of ramp vraagt om een zeer lange adem, korte lijnen en 
volledig onderling vertrouwen. Daar schort het nog wel eens aan.”

Getroffenen hebben behoefte aan eenduidige informatie, erkenning 
en immateriële hulp en steun. Ook willen ze financieel herstel en 
genoegdoening. Hiervoor is de betrokkenheid van veel verschillende 
overheidsdiensten en instanties nodig. Harry Crielaars: “Slachtoffers 
zijn erbij gebaat wanneer zij van al die partijen ondersteuning 
krijgen via de éénloketbenadering. Slachtofferhulp Nederland 
maakt zich daarom sterk voor een integrale benadering van nazorg.” 
Hij benadrukte daarnaast het belang van een internationaal systeem 
bij grensoverschrijdende rampen of aanslagen. “Het zou mooi zijn 
als de Nederlandse overheid het Europees voorzitterschap benut om 
hiervoor een oplossing te vinden.” 

Wees voorbereid én flexibel
Oudburgemeester van Amsterdam Job Cohen vertelde over zijn aanpak 
na de moord op Theo van Gogh. De gemeente was van tevoren 
voorbereid op een aanslag. “We hadden een goed netwerk opgebouwd; 

we wisten precies wat er leefde in 
de stad.” Toch was de ramp die 
uiteindelijk plaatsvond – de 
moord op Theo van Gogh – een 
totaal ander soort gebeurtenis 
dan verwacht. Wees daarom goed 
voorbereid op rampen en 
calamiteiten, maar houd niet 
krampachtig vast aan draaiboe
ken en procedures, stelde Cohen. 
“In een crisissituaties moet je 
vertrouwen creëren. En burgers 
het gevoel geven dat de zaak in 
goede handen is.” 

Als burgervader moet je voor de troepen staan, aldus Cohen. “Handel 
niet enkel vanuit strategie en tactiek, maar spreek vanuit je hart. Zo 
houd je de boel bij elkaar, óók als de verschillen tussen bevolkings
groepen groot zijn.” 

“vraag nabestaanden om advies”
“Terwijl nabestaanden behoefte hebben aan tijdige, accurate en 
betrouwbare informatie, schiet de overheid dikwijls in een kramp”, 
stelde Piet Ploeg, voormalig wethouder en nabestaande van de 
MH17ramp. “Bestuurders zijn voorzichtig en terughoudend, ze zijn 
bang voor fouten en aansprakelijkheidsclaims.” 
Met goed verwachtingsmanagement kan de overheid al grotendeels 
voorzien in de behoefte aan tijdige informatie, meent Ploeg. Volgens 
hem hebben nabestaanden ook baat bij informatie over het onder
zoeksproces zelf. “Het geduld van nabestaanden van de MH17ramp 
werd meerdere malen zwaar op de proef gesteld. Zo moesten we lang 
wachten op de passagierslijst. Ook over de voortgang van de identifica
tie hoorden we weinig. Informatie over dat proces had zeker 
geholpen.” 
Piet Ploeg begrijpt dat maximale openheid voor de overheid lastig is. 
“Maar niets zeggen is nooit een optie. Neem nabestaanden en 
slachtoffers mee in het proces. Vraag hén om advies, naast experts en 
juristen.”

rampslachtoffers
In hulpverleningsland kijkt men naar slachtoffers als potentiele 
patiënten, aldus hoogleraar Victimologie Peter van der Velden. 
“Maar lang niet iedereen raakt getraumatiseerd na een schokkende 
gebeurtenis. Door alles door een traumabril te bezien, ontken je de 
zelfredzaamheid van slachtoffers.”
Bij grote rampen en calamiteiten is veel aandacht voor de getroffenen. 
De burgemeester bezoekt hen, en soms komen zelfs leden van het 

Koninklijk Huis langs. “Dat is 
natuurlijk belangrijk. Maar door 
prioriteit te geven aan de 
belangen van getroffenen van 
rampen, kunnen de belangen 
van andere slachtoffers en 
nabestaanden in het geding 
komen. Erkenning is voor álle 
slachtoffers en nabestaanden 
buitengewoon belangrijk. Hoe 
zorg je daarvoor – zonder dat er 
onder slachtoffers een concur
rentiestrijd om erkenning 
ontstaat? Dat is de grote vraag. 
Een ding is duidelijk, er bestaat 
geen onesizefitsallaanpak.”Job Cohen Peter van der Velden
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openheid versus vertrouWelijkheid
De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt de oorzaken van 
rampen en calamiteiten. Een onderzoek neemt soms wel een jaar in 
beslag, vertelde Erwin Muller, vicevoorzitter van die raad. “Maar in de 
tussentijd hebben mensen behoefte aan antwoorden. Het is daarom 
belangrijk om slachtoffers en nabestaanden tijdens het onderzoek op 
de hoogte te houden van het proces. Als Onderzoeksraad balanceren 
wij voortdurend tussen twee polen. Enerzijds gedegen onderzoek 

doen en anderzijds betrokkenen 
zorgvuldig informeren.”
Volgens Muller bestaat er geen 
beproefd stramien voor de 
communicatie met slachtoffers 
en nabestaanden. De 
Onderzoeksraad zoekt telkens 
nieuwe varianten, passend bij de 
aard van de ramp. “Na de 
vliegramp MH17 werkten we 
bijvoorbeeld nauw samen met 
Slachtofferhulp Nederland en de 
familierechercheurs. Via hen 
konden wij zo veel mogelijk 
informatie toch persoonlijk met 
mensen delen.” 

Ware motieven slachtoffers en nabestaanden
“Slachtoffers of nabestaanden hebben vanzelfsprekend behoefte 
aan een schadevergoeding. Dat is de veronderstelling in de 
maatschappij. Een onjuiste opvatting.” Volgens hoogleraar 
Privaatrecht Arno Akkermans blijkt uit diverse onderzoeken dat 
financiële compensatie helemaal niet de boventoon voert. “Wat 
mensen eigenlijk willen, is opheldering van zaken, verontschuldi

gingen en erkenning.” 
Hoe vaker juristen en journalis
ten met benadeelden spreken 
over schadevergoedingen, hoe 
groter de kans dat slachtoffers en 
nabestaanden daar zelf belang 
aan gaan hechten. Akkermans: 
“Zo belanden ze dan in een 
juridisch traject waaraan ze in 
eerste instantie geen behoefte 
hadden. Zonder gegarandeerd 
succes. Het Nederlandse 
Schadevergoedingsrecht is 
terughoudend qua toekennen 
van schadevergoeding.” 

leer van slachtoffers en nabestaanden
“Luister naar mensen die een ramp of aanslag hebben meegemaakt. 
Zij weten als geen ander wat de behoeften in de nafase zijn.” Dat was 
de boodschap van drie ervaringsdeskundigen die hun verhaal deelden.
Volgens Ingrid van Assouw, nabestaande van de Tripolivliegtuigramp, 
is eerste hulp bij de omgang met de media erg belangrijk. “Een jaar 
lang stond een woordvoerder van de gemeente tot onze beschikking 
voor het contact met de pers.” 
Hannah Postma raakte ernstig gewond bij de schietpartij in 
winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn. “Mijn leven is 
door deze gebeurtenis voorgoed veranderd. Er zijn veel dingen die ik 
niet meer kan. Maar ik kan mijn ervaring wel inzetten voor mensen 
die iets ergs hebben meegemaakt. Dat geeft mijn leven zin.” 
Ferry Zandvliet overleefde de aanslag in de Parijse concertzaal Bataclan 
in Parijs. Aanvankelijk vermeed hij alle verhalen in de media. Nu wil 
hij precies weten wat er is gebeurd. “Er is nog veel onduidelijk. Alle 
informatie die ik heb, komt van het Nederlandse team en uit de media. 
We zijn ter plekke ook niet geïnformeerd door de Parijse politie.” 

zet in op maatWerk en samenWerking
Volgens minister van Veiligheid en Justitie Ard van de Steur is maatwerk 
in de bejegening van slachtoffers essentieel. “Het is aan de regering om 
daar ruimte aan te geven.” De minister benoemde daarnaast het belang 
van een Informatie en Verwijscentrum (IVC), waar slachtoffers alle 
informatie kunnen vinden die zij nodig hebben. Familierechercheurs 
en casemanagers spelen volgens hem eveneens een cruciale rol. 
Bij alles wat zich rond rampen en calamiteiten afspeelt, is “samen
werken” volgens Van der Steur het sleutelwoord. “Bij MH17 en de 
Amsterdamse zedenzaak hebben we laten zien dat we dat kunnen. 
Ook vandaag, hier in de zaal, zie ik een uitstekende samenwerking. 
Daarvan profiteert het slachtoffer en de samenleving als geheel.” 
Net als Harry Crielaars pleitte Van der Steur voor een éénloket
benadering. “Zolang instanties langs elkaar heen werken, lopen 
getroffenen het risico terecht te komen in een “ramp na de ramp”. 
We hebben gezamenlijk een heel belangrijke taak: het maatwerk en 
de samenwerking verbeteren.”

europese richtlijn
Aan het eind van het symposium deed dagvoorzitter Victor 
Jammers (Lid Raad van Bestuur Slachtofferhulp Nederland) 
een oproep om op Europees niveau de nafase van een ramp 
of aanslag beter te organiseren. In 2015 vonden bijvoorbeeld 
in Frankrijk de crash van het vliegtuig van Germanwings en de 
aanslagen in Parijs plaats. In de praktijk bleek de informatie-
voorziening aan en de ondersteuning van slachtoffers uit 
andere landen dan Frankrijk niet aan de eisen te voldoen. 
Slachtofferhulp Nederland is van mening dat de Europese 
richtlijn met minimumnormen voor de ondersteuning van 
slachtoffers onverkort van toepassing is bij dergelijke rampen 
of aanslagen. De richtlijn voor terrorismebestrijding die de 
Europese Commissie nu voorbereidt moet gevolgd worden 
door maatregelen om de ondersteuning van slachtoffers en 
nabestaanden ook in de praktijk goed te regelen.

Erwin Muller

Arno Akkermans

Foto’s: Slachtofferhulp Nederland
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Sturen op fragmentatie in crisissituaties

 ■ Jeroen Wolbers 
Postdoctoraal onderzoeker, Smart Disaster Governance project, 
Vrije Universiteit Amsterdam

We herkennen de conclusies allemaal. “Gebrek aan gestructureerde 
multidisciplinaire coördinatie” (Commissie Oosting 2001), “tekort
komingen ten aanzien van de leiding en coördinatie” (IOOV 2011), 
“door het ontbreken van coördinatie was er geen volledig beeld van 
het letsel van de slachtoffers” (OvV 2010). Ze zijn afkomstig uit de 
evaluatie rapporten van de vuurwerkramp in Enschede, de brand  
bij Chemiepack in Moerdijk en de hulpverlening na de Turkish 
Airlines crash. 

Gedurende zo’n 15 jaar laten de evaluaties na grote incidenten keer 
op keer zien dat coördinatie problematisch is. Als we naar de 
aanbevelingen van deze rapporten kijken, zien we wederom een 
herkenbaar beeld. “Pas de procedures aan voor alarmering en 
grootschalig opschalen” (Commissie Oosting 2001), “investeer in 
een robuust systeem van leiding en coördinatie” (IOOV 2011) en 
“zorg voor uniforme, landelijke afspraken” (OvV 2010).

Als we stilstaan bij de relatie tussen deze conclusies en aanbevelingen 
wordt een probleem zichtbaar. Coördinatie wordt gezien als de oorzaak 
van de problemen, maar biedt tegelijkertijd ook de oplossing. Dat is in 
feite een cirkelredenering. Om uit deze impasse te komen, is het nodig 
dat we beter leren begrijpen hoe coördinatie tijdens hulpverlenings
operaties wordt vormgegeven. Dat is waar mijn promotieonderzoek bij 
de afdeling Organisatiewetenschappen van de Vrije Universiteit 
Amsterdam zich op richtte: hoe coördineren crisismanagers hulpverleningsope
raties over de grenzen van hun organisatie in snel veranderende omgevingen? 
De resultaten van dit onderzoek laten zien dat we te maken hebben 
met twee verschillende coördinatie logica’s tijdens hulpverlenings
operaties: integratie en fragmentatie.

De integratielogica komt duidelijk naar voren in de aanbevelingen uit 
de rapporten. Het gaat om het ontwerpen van structuren, het 
vastleggen van plannen en protocollen en het sturen op basis van 
centralisatie. Het gaat er dus om dat de afhankelijkheden tussen de 
hulpdiensten continue worden samengebracht. 

Toch is dit vaak niet de realiteit op de rampplek. Hier zien we een 
andere coördinatielogica ontstaan: fragmentatie. Dit komt naar voren 
als structuren en protocollen moeten worden aangepast aan 
onvoorziene omstandigheden, besluiten worden genomen op basis 
van expertise en er in een netwerk van partijen gecoördineerd wordt 
waarin geen duidelijke leider is. Crisismanagers hebben deze 
werkpraktijken nodig om in te spelen op onverwachte situaties, 
steeds veranderende afhankelijkheden en onbekende dreigingen 
die zich voordoen tijdens hulpverleningsoperaties.

Integratie Praktijkproblemen Fragmentatie

(Organisatie)

Structuren 

Onverwachte situaties Continue aanpassingen

Procedures/

protocollen

Onbekende dreigingen Inschattingen o.b.v. 

expertise

Centralisatie Veranderende afhankelijkheden Genetwerkt optreden

Fragmentatie heeft vaak een negatieve gevoelswaarde die doet 
denken aan elementen die uit elkaar vallen en mislukken. Toch is 
coördineren op basis vanfragmentatie niet per se negatief. Het past 
namelijk veel beter bij de realiteit die crisismanagers op de rampplek 
ervaren. Dit is misschien een contraintuïtieve gedachte, maar het 
laat zien dat het noodzakelijk is om coördinatieprocessen in snel 
veranderende omgevingen anders te benaderen. Laten we kort 
inzoomen op hoe het mogelijk is om te sturen op fragmentatie.

sturen op fragmentatie 
Continue aanpassingen: noodzaak van onderhandelen
Tijdens hulpverleningsoperaties blijken plannen en protocollen 
vaak niet volledig te werken omdat de situatie zich anders voordoet 
dan werd verwacht. Plannen en protocollen zijn coördinatiemecha
nismen die werken op basis van voorspelbaarheid. Doordat hiervan 
wordt afgeweken, vindt er fragmentatie plaats op het niveau van 
verwachtingen. Hierbij zijn dus niet procedures leidend, maar is dat 
het bijsturen van verwachtingen. Uit de analyse van 40 verschillende 
CoPI en ROToefeningen blijkt dat onderhandelingen de manier 
zijn om te sturen op fragmentatie van verwachtingen. Door te 
onderhandelen worden de verwachtingen, positie en behoeftes van 
verschillende crisismanagers zichtbaar, zonder dat men zich hoeft te 
beroepen op gedeelde ideeën, belangen en normen. Dit is namelijk 
moeilijk te bewerkstelligen als er weinig tijd is. Dit maakt onder
handelingsprocessen cruciaal voor multidisciplinaire coördinatie. 

Inschatting op basis van expertise: noodzaak van duiding
Crisismanagement wordt steeds meer informatiemanagement. De 
ontwikkeling naar informatie gestuurd optreden zorgt ervoor dat er 
een beter beeld van de operatie ontstaat. Dit gaat soms gepaard met 
de overtuiging dat informatie kan worden verzameld, gesorteerd en 
uitgewisseld in een eenduidige vorm. In de praktijk, daarentegen, 
wordt informatie door verschillende professionals anders geïnter
preteerd als ze betekenis aan deze informatie geven op basis van 
hun expertise (Wolbers & Boersma, 2013). Er ontstaan daardoor 
uiteenlopende interpretaties op verschillende plekken van het 
incident. Er vindt fragmentatie plaats op het niveau van betekenis
geving. Dit maakt dus duiding een cruciaal coördinatieproces. Als 
blijkt dat hieraan te snel voorbij wordt gegaan en niet alle belangen 
van de crisispartners worden behartigd, ontstaan er in een later fase 
van het incident vaak coördinatieproblemen en misverstanden.
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Genetwerkt optreden: noodzaak van schakelen
Fragmentatie is ook een belangrijk proces op het niveau van 
netwerksamenwerking. Zo blijkt uit de analyse van de hulp
verleningsoperatie tijdens de Schipholtunnelbrand in 2009 dat  
de structuur van het hulpverleningsnetwerk in korte tijd grote 
veranderingen ondergaat (Wolbers et al., 2013). Er ontstond een 
misverstand tussen de brandweer en ProRail, waardoor er onnodig 
lang volle passagierstreinen in een tunnel vol met rook bleven 
staan. De netwerkanalyse van dit incident laat zien dat er meerdere 
coördinatieprocessen op verschillende locaties parallel lopen. 
Cruciale coördinatieprocessen vinden niet alleen in het hulp
verleningsnetwerk plaats, maar ook in andere netwerken, met 
andere crisispartners. In deze netwerksamenwerking is er niet een 
leider, maar vindt er sturing plaats op basis van een gezamenlijk 
doel. Dit maakt het belangrijk om schakelmomenten tussen deze 
netwerken te herkennen of te creëren om hierop te kunnen sturen. 

conclusie
Integratie en fragmentatie zijn twee verschillende coördinatielo
gica’s die tijdens hulpverleningsoperaties gelijktijdig door elkaar 
heen lopen. Structuren, plannen en protocollen zijn nodig om de 
hulpverleningsoperatie goed te kunnen inrichten, maar coördinatie 
over de grenzen van de betrokken hulpverleningsinstanties heeft 
ook een fragmentatiebenadering nodig om de flexibele en expertise 
gestuurde modus van opereren te ondersteunen die gehanteerd 
wordt door crisismanagers. Het probleem is dat er in evaluatie
rapporten en trainingen een te eenzijdig beeld bestaat over wat 

coördinatie is en zou moeten zijn. Dit beeld 
berust grotendeels op integratie. Hierom is het 
noodzakelijk om daarnaast beter te investeren in 
coördinatieprocessen vanuit een 
fragmentatiebenadering.

aanbevelingen
1. Train op onderhandelingen
 Onderhandelen is cruciaal om verschillen in 

verwachtingen scherp te krijgen. Dit vergt een 
andere invulling van oefenen, trainen en 
opleiden, waarin bewust geleerd wordt om 
verschillen in verwachtingen expliciet te 
maken. 

2. Maak ruimte voor reflectie en duiding
 De focus tijdens hulpverleningsoperaties ligt 

vaak in het snel overgaan tot actie. Er zit een 
spanningsveld tussen snelheid en reflectie. 
Toch is het verstandig om regelmatig een pas 
op de plaats te maken, die zorgt voor vertraging 
en reflectie. Daarbij is het belangrijk dat 
crisismanagers naar elkaar luisteren en 
uitdagen om “outsidethebox” naar informatie 
te kijken. 

3. Leer schakelmomenten herkennen tijdens genetwerkt 
optreden

  Het hulpverleningsnetwerk is vaak breder dan 
alleen de vier kerndisciplines van politie, 
brandweer, GHOR en bevolkingszorg. 

Tijdens genetwerkt optreden moet er vaak worden geschakeld 
tussen verschillende netwerken met derden. Het is van belang deze 
momenten te herkennen en te benutten. In deze schakelmomenten 
zijn ook de voorgaande processen van onderhandeling en reflectie 
cruciaal om coördinatie te ondersteunen.

Voor meer informatie: jeroenwolbers.com/disastergovernance.info
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Big Data in het veiligheidsdomein

Besluitvorming op basis van volledig objectieve feiten en middelen precies daar inzetten waar deze het best tot hun  
recht komen. Hoe onvoorstelbaar dit ook klinkt, in het tijdperk van Big Data lijkt deze situatie dichterbij dan ooit tevoren.  
Big Data is het slim combineren van grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data om hier patronen in 
te vinden. Diverse Amerikaanse steden boeken al enige jaren succes met “voorspellend surveilleren”. Op basis van analyse 
van grote hoeveelheden data bepalen algoritmes welke straten extra aandacht verdienen. Het effect: meer arrestaties, 
maar vooral ook lagere misdaadcijfers. Er is dan ook geen twijfel over mogelijk dat de voorspellende mogelijkheden van 
data-analyse groot zijn. De publieke sector reageert met iets meer voorzichtigheid op het gebied van Big Data dan het 
bedrijfsleven en dat is begrijpelijk vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niettemin is het zaak dat ook 
overheidsorganisaties het potentieel van Big Data niet onbenut laten. Kansen volop voor publieke veiligheidsorganisaties, 
maar hoe begin je?

 ■ Elin Berfelo en Marcel Vielvoije 
KPMG Public Sector

de huidige stand van zaken

Big Data en het potentieel
De afgelopen twee jaar is er meer data geproduceerd dan in alle 
eeuwen daarvoor. Het veiligheidsdomein vormt hierop geen 
uitzondering en beschikt bij uitstek over enorme hoeveelheden 
data. Het combineren van deze databestanden biedt fascinerende 
nieuwe mogelijkheden, die vaak onder de noemer Big Data worden 
samengevat. Recent onderzoek van KPMG laat zien dat het 
merendeel van de grotere bedrijven dataanalyse dan ook al toepast 
binnen (onderdelen van) zijn organisaties. Hetzelfde onderzoek laat 
echter ook zien dat er nog een wereld te winnen is. 

Figuur 1: Toepassingen van big data

Toepassingen Big Data in veiligheidsdomein
Op basis van gesprekken met vertegenwoordigers van verschillende 
uitvoeringsorganisaties in het veiligheidsdomein1 kan worden 
vastgesteld dat de toepassingen in de praktijk nog beperkt zijn, 
maar voorzichtig steeds meer doorgang vinden en hun eerste 
vruchten afwerpen.

De Veiligheidsregio Groningen stelt al de (brandweer)locaties 
beschikbaar voor plaatsing van een Gateway. Daarmee is het 
overgrote deel van de provincie aangesloten op het netwerk en 
ontstaat er ruimte om te experimenteren met de mogelijkheden  
die dit biedt.

Het NFI ontwikkelde in nauwe samenwerking met de politie het 
Hanskensysteem om de alsmaar groeiende hoeveelheid digitale 
sporen bij strafzaken snel en makkelijk doorzoekbaar te blijven 
maken. Het systeem ordent digitale informatie zodat rechercheurs 
sneller relevante informatie uit de stroom van digitale data kunnen 
halen, waardoor veel tijd wordt bespaard. De gesprekken laten zien 
dat Big Data op zeer verschillende wijzen wordt ingezet: van realtime 
inzichten tijdens incidenten tot het voorspellen van risico’s. Grofweg 
is er een tweedeling zichtbaar die te maken heeft met het volwassen
heidsniveau van de organisatie: eerst gaat het om het analyseren en 
verwerken van data, en als dat lukt kunnen op basis van de geanaly
seerde en verwerkte data voorspellingen gedaan worden.

komen tot voorspellingen
Op basis van goed verwerkte en geanalyseerde data is het mogelijk 
om voorspellingen te doen over gedrag, risico’s en misdaad. Dit 
leidt weer tot betere inschatting van de benodigde veiligheidsmaat
regelen, betere planning van personeel en materieel en uiteindelijk 
effectiever beleid. Hieronder noemen we drie mogelijkheden.

1 Er is gesproken met vertegenwoordigers van de Politie, het Nationaal Cyber 
Security Centrum (NCSC), het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de 
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Veiligheidsregio 
Haaglanden.
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Gedrag voorspellen
Gedrag kan worden voorspeld met het aan elkaar koppelen van 
verschillende databronnen. Op dit moment gebeurt dit vooral in 
gebouwen of op afgebakende plekken, zoals de Amsterdam Arena. 
Een voorbeeld vormde ook de inhuldiging van koning Willem 
Alexander: de politie deed aan crowd control op basis van drukte
meters in de vorm van wifispots, waarmee ze een nauwkeurig “real 
life”beeld kreeg van mensenmassa’s en stromen. Zo bepaalde men 
de politieinzet en bleef men op de hoogte van drukke en minder 
drukke plekken in de stad. 

Risico’s voorspellen
De brandweer koppelt verschillende databronnen en ontdekt daarmee 
verbanden tussen preventie, incidenten en (bijvoorbeeld) omgeving. 
Daardoor wordt betere risicobeheersing mogelijk waardoor inciden
ten kunnen worden voorkomen. De verwachting is bijvoorbeeld dat 
risicoinschattingen kunnen worden verbeterd door data over de 
uitgifte van vergunningen te koppelen aan reeds gebeurde incidenten. 
In internationaal verband kunnen we hier wijzen op FireCast, een 
algoritme dat gebruikt wordt door de New York City Fire Department 
(FDNY) om bestrijding en preventie effectiever en efficiënter te maken. 
Op basis van 7.500 risicofactoren waaronder specificaties, klachten en 
overtredingen wordt de kans op een brand voorspeld. Op basis van een 
risicoscore worden de gebouwen gerangschikt voor inspecties en 
toegewezen aan een kazerne. 

Misdaad voorspellen
Een veelgenoemde toepassing van Big Data in het veiligheidsdomein 
is het zogenaamde predictive policing. Ook in Nederland is een 
initiatief op dit gebied gestart: het Criminaliteits Anticipatie Systeem 
(CAS), ontwikkeld binnen het voormalige korps Amsterdam
Amstelland. De kern is dat informatie over criminaliteit, zoals 
woninginbraken, wordt gekoppeld aan ongeveer 250 kenmerken als 
sociale samenstelling, aantal gokhallen en historische data over 
inbraken en op een digitale kaart gezet. Met een algoritme is het 
mogelijk om voorspellingen te doen en de inzet van de politie 
daarop af te stemmen. 36 procent van de woninginbraken bleek 
voorspeld te kunnen worden, reden om in het najaar 2015 een pilot 
te starten in vier basisteams buiten Amsterdam. 

Bezint eer ge begint
De opmars van Big Data biedt niet alleen nieuwe 
kansen maar gaat ook gepaard met risico’s. De 
toepassing ervan roept vragen op over de privacy 
van burgers en de sociale consequenties die deze 
met zich mee kan brengen.

Ten eerste moet de privacy van burgers natuurlijk 
gewaarborgd worden. De regels hiervoor staan in de 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), een 
inkadering van de Europese Privacyrichtlijn. De 
uitgangspunten van de Wbp zijn rechtmatigheid 
van de verwerking van gegevens en informatie
verstrekking aan degenen van wie de persoons
gegevens worden bewerkt. De Europese 

Privacyrichtlijn wordt echter herzien. Het doel van deze herziening is 
onder andere burgers zelf de mogelijkheid te geven hun persoonlijke 
data beter te beheren. Het is in het bijzonder voor organisaties binnen 
de overheid van belang transparant te zijn ten aanzien van waar 
persoonlijke data voor wordt gebruikt en om burgers een mogelijk
heid te geven hun persoonlijke data wel of niet beschikbaar te stellen.

Daarnaast bestaat ook nog het risico van foutieve dataanalyses. 
Daarom moeten organisaties ervoor zorgen dat goed geschoolde 
datawetenschappers de analyses op de juiste manier uitvoeren en in 
de juiste context kunnen interpreteren. 

durven innoveren op verantWoorde manier
Er zijn zes met elkaar samenhangende terreinen die aandacht 
behoeven om op een verantwoorde wijze aan de slag te gaan met 
Big Data.

Er zijn drie harde eisen. Organisaties hebben:
• kennis van zaken nodig;
• een platform en de tools om goede dataanalyses uit te voeren;
• data om op dat platform te gebruiken (zowel intern als extern).

De drie zachtere factoren zijn minstens even relevant. Het gaat 
achtereenvolgens om:
• aandacht voor privacy en wettelijke eisen (onder meer om 

reputatieschade te voorkomen);
• het effectief omgaan met de vragen vanuit de werkvloer;
• een consistente aanpak waarin alle Big Dataprojecten een 

duidelijke gemeenschappelijke deler hebben die is gebaseerd op 
de strategische uitgangspunten.

Dat klinkt overzichtelijk, maar kan in de praktijk weerbarstig zijn. 
Elk van de zes factoren kent specifieke aandachtspunten maar het 
voert te ver om daar in dit artikel nader op in te gaan.

De uitdaging voor het management: ruim baan geven aan creativi
teit en tegelijkertijd de randvoorwaarden zeer strak formuleren.  
Gas geven en remmen tegelijkertijd dus.

Figuur 2: zes randvoorwaarden
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Informatiedeling en samenwerking leidt 
tot daling fraude betalingsverkeer

 ■ Ing. Marco Doeland MBA, CISSP, CISM 
Manager Risk Management, Betaalvereniging Nederland

Fraude met internetbankieren en betaalpassen is de laatste jaren in 
Nederland significant gedaald, onder meer doordat de partijen die 
een rol spelen in het betalingsverkeer op het gebied van fraude
preventie en fraudedetectie nauw samenwerken. Vanuit Europa is 
deze daling ook opgevallen. Wat doet Nederland om dit te realiseren 
en wat kunnen andere sectoren en landen hiervan leren?

De Betaalvereniging Nederland streeft naar een maatschappelijk 
efficiënt, veilig en betrouwbaar betalingsverkeer. Risk Management 
speelt hierin een belangrijke rol, want betalingsverkeer moet efficiënt 
én veilig zijn. Betaalvereniging Nederland organiseert voor haar leden 
de gezamenlijke taken in het nationale betalingsverkeer. Leden zijn 
aanbieders van betaaldiensten: banken, betaalinstellingen en 
elektronisch geldinstellingen. De taken van de vereniging liggen 
onder meer op het gebied van standaarden voor de infrastructuur en 
gezamenlijke productkenmerken, zoals standaarden om het huidige 
pin en iDEAL betalingsverkeer af te handelen. Als banken allemaal 
verschillende standaarden zouden gebruiken is een efficiënt 
betalingsverkeer onmogelijk. Mede door goede afspraken tussen de 
betrokken partijen is het Nederlandse betalingsverkeer zeer efficiënt. 
Onze samenleving is sterk afhankelijk van een goed werkend betalings
verkeer. Particulieren, winkeliers, bedrijven en financiële instellingen 
moeten erop kunnen vertrouwen dat pinbetalingen, overschrijvingen 
en andere betaaltransacties altijd snel en correct worden uitgevoerd. 
Dat vraagt een actieve samenwerking tussen deze aanbieders en 
vertegenwoordigers van eindgebruikers, waaronder consumenten en 
ondernemers. De Betaalvereniging brengt deze partijen bij elkaar.

Het maatschappelijk belang van het elektronische betalingsverkeer in 
Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Steeds vaker 
wordt betaald met een pinpas of worden bankzaken geregeld via 
internetbankieren. Daardoor neemt ook de noodzaak toe om 
betalingen beter te beveiligen, fraude strenger te bestrijden en 
verstoringen eerder te voorkomen.

fraude en onbeschikbaarheid
Technische storingen in de betaalketen kunnen consumenten en 
ondernemers hinderen en hiermee tot ongenoegen en klachten 
leiden. Onbeschikbaarheid, bijvoorbeeld door een DdoSaanval, kan 
een grote impact hebben op de bancaire dienstverlening. Daarnaast 
bestaan er inmiddels diverse vormen van fraude zoals phishing, 
malware, skimming, shouldering en diefstal, cash trapping, etc.  
Bij fraudebestrijding spelen vele partijen een rol: banken, transactie
verwerkers, leveranciers van betaalautomaten, merkeigenaren, maar 
ook ondernemers en consumenten. Politie en justitie spelen een 
belangrijke rol bij het opsporen van frauderende criminelen. 
De Betaalvereniging coördineert en faciliteert in de invoering van 
maatregelen gericht op een veilig en betrouwbaar betalingsverkeer. 
De Betaalvereniging waakt over de beveiliging en betrouwbaarheid 
van het elektronische betalingsverkeer. Zij maakt incident, 
dreiging en risicoanalyses en voert de regie over fraudebestrijding. 
Zij stimuleert nieuwe ontwikkelingen om het betalingsverkeer – ook 
in de toekomst – voor alle betrokkenen veilig, stabiel en betaalbaar 
te houden. Contactloos pinnen, mobiel bankieren, internetbankie
ren en iDEAL doorontwikkeling zijn belangrijke voorbeelden.

skimmen en internetbankieren
Om bijvoorbeeld het skimmen van magneetstrips op betaalpassen 
te bestrijden, zijn alle Nederlandse betaalpassen vervangen door 

nieuwe exemplaren met een chip die beter 
beveiligd is dan de magneetstrip. Ook zijn 
betaal en geldautomaten aangepast om deze chip 
bij het pinnen te gebruiken. Daarnaast hebben de 
Nederlandse banken geoblocking ingevoerd om 
frauduleuze geldopnames buiten Europa middels 
de magneetstrip tegen te houden. Dit met als 
resultaat dat het skimmen van de Nederlandse 
betaalpas, vanuit crimineel oogpunt, niets meer 
oplevert. Fraude met internetbankieren is ook 
zeer sterk teruggedrongen de laatste jaren. De 
televisie en internet campagne “Hang op, Klik 
Weg, Bel uw bank” speelt hierin een belangrijke 
rol. Maar ook het delen van security incidenten en 
de hierbij horende modus operandi, zowel 
binnen de banken als met de overheid in publiek 
privaat samenwerkingsverband. 

http://www.betaalvereniging.nl/leden/
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de nederlandse aanpak 
Als afronding van mijn MBA studie aan Nyenrode heb ik onderzoek 
gedaan naar de kenmerken van de Nederlandse aanpak op cyberse
curity binnen de financiële sector en deze vergeleken met een aantal 
Europese landen. Nederland wordt gezien als leider op dit gebied 
binnen Europa, mede gezien de beschreven daling van fraude bij 
elektronisch bankieren de afgelopen drie jaren.

Andere landen hebben het tegenovergestelde ervaren. Een beter 
begrip van de Nederlandse aanpak kan zeer nuttig zijn voor het 
betrokken management en werknemers betrokken bij cybersecurity. 
Middels de Delphionderzoeksmethode en met de hulp van de 
deelnemers aan het Nederlandse Financiële Instellingen Information 
Sharing and Analysis Centre (FIISAC), een publiekprivate samenwer
king, zijn de volgende top vijf kenmerken van het Nederlandse 
aanpak geïdentificeerd: 
• de afspraak “Banken concurreren niet op veiligheid”;
• informatieuitwisseling tussen banken;
• samenwerking tussen banken: gedeelde levering van producten 

en diensten;
• samenwerking tussen banken en publieke en private sector;
• sterke technische beveiligingsmaatregelen.

De afspraak “Banken concurreren niet op veiligheid” vormt de basis 
voor het delen van informatie en samenwerking. Informatie
uitwisseling tussen de betrokken betaaldienstverleners en samen
werking binnen de private sector (via de levering van gedeelde 
producten en diensten, bijvoorbeeld op cybercrime en intelligentie 
en de gezamenlijke bewustwordingscampagne “Hangop. Klik weg. 
Bel uw bank.”) zijn geïdentificeerd als kenmerken van het 
Nederlandse model. De samenwerking tussen de publieke en 
private sector is ook een belangrijk kenmerk. Hierbij speelt de in 
2013 aangestelde banking liaison officer een belangrijke rol. Hij is 
de verbindingsofficier, aangesteld vanuit de financiële sector, via de 
Betaalvereniging, met als werkplek de Ministeries in Den Haag en 
de gezamenlijke banken. Als laatste zijn een aantal technische 
maatregelen, zoals sterke klant authenticatie en fraudedetectie, 
sterke troeven in de Nederlandse aanpak.

overeenkomsten en verschillen in europa
De geïdentificeerde top vijf kenmerken zijn verder gebruikt in de 
vergelijking met die van een dertiental Europese landen. Daarbij 
wordt een aantal overeenkomsten en verschillen zichtbaar. Het delen 
van informatie, samenwerking en het verkrijgen van vertrouwen zijn 
belangrijke aspecten bij het waarborgen van de veiligheid, waarbij 
zowel publieke als private partijen een belangrijke rol spelen. 
Overeenkomsten met de Nederlandse aanpak zijn sterke technische 
veiligheidsmaatregelen, informatieuitwisseling tussen de banken 
onderling en de afspraak “Banken concurreren niet op veiligheid”.
Verschillen zijn naar boven gekomen in de samenwerkingsaspecten; 
de samenwerking tussen banken onderling en de samenwerking 
tussen de banken en de publieke en private sector. Een gelijkvor
mige samenwerking zoals in Nederland deed zich voor bij slechts de 
helft van de geïnterviewde landen. Een stap die in Nederland wel, 
maar in een aantal andere Europese landen nog niet is genomen 
betreft intensivering van het delen van informatie. Daarbij gaat het 
bijvoorbeeld om het creëren van gezamenlijke cybersecurity 
intelligence bronnen voor gebruik door stakeholders binnen de 
sector en tussen de sector en de overheid. Publiekprivate samen
werking in Europa wordt veel vaker beoordeeld als zwak dan 
samenwerking binnen de particuliere of publieke sector.

belemmerende factoren
In de loop van de studie is ook een tweetal zogenaamde “hindering 
factors” ontdekt, factoren die belemmeren dat de stap wordt gezet 
van informatie delen naar actieve samenwerking. Deze zijn 
genoemd door de landenvertegenwoordigers als mogelijke reden 
waarom er verschillen zijn met Nederland. Ten eerste kan wetgeving 
een belemmering te zijn, in het bijzonder de wetten met betrekking 
tot privacy gerelateerde kwesties die het delen van informatie 
verhinderen. Ten tweede, werd de anti kartel wetgeving door een 
aantal landen als een barrière gezien om actieve informatie te delen 
en tot (een betere) samenwerking te komen.

verdere samenWerking in europa
De Betaalvereniging zal de uitkomst van dit onderzoek gebruiken in 
haar streven naar een veilig, stabiel en robuust betalingssysteem. De 

top vijf kenmerken van het Nederlandse model 
zullen blijvend omarmd worden. Daarnaast zal 
Nederland de kennis met betrekking tot cyber 
security steeds meer als exportproduct kunnen 
“verkopen”. Hierdoor kan in andere landen de 
veiligheid verder worden vergroot en kunnen ook 
daar fraudecijfers omlaag. Het betrekken en 
begeleiden van de betrokken partijen en zorgen 
voor informatieuitwisseling en samenwerking zijn 
belangrijk, niet alleen in Nederland, maar ook in 
de rest van Europa. Betaalvereniging Nederland is 
actief in diverse Nederlandse en Europese stuur en 
werkgroepen inzake betalingsverkeer en veiligheid. 
De verkregen inzichten en conclusies van deze 
thesis zijn nuttig in het creëren van een veiliger 
wereld voor digitale betalingen. Het gaat hierbij 
uiteindelijk om samenwerking en vertrouwen. 
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safety en secuRity hoRen thuis in iedeR ontweRppRoces

Experts ontwerpen een rampbestendig gebouw

De aarde beeft. Gebouwen storten met donderend geraas 
ineen, alles en iedereen vermorzelend. Het volgende item 
van het NOS Journaal laat beelden zien van een grote 
overstroming en gebouwen die bezwijken onder de 
waterdruk. Vervolgens praat anchor Annechien Dijkhuizen 
de kijker bij over een terroristische aanslag op een interna-
tionaal hotel. Amateurbeelden laten de explosie, rondvlie-
gend glas en stenen zien, evenals de slachtoffers op straat. 
In het verrassende laatste item vertelt TNO-
programmaleider Ans van Doormaal dat een team van 
internationale experts een rampbestendig gebouw ontwor-
pen heeft.

 ■ Martin Bobeldijk 
Turnaround Communicatie (www.turnaroundcommunicatie.nl)

“Natuurgeweld en dreiging van aanslagen nemen wereldwijd toe. 
Gebouwen die het geheel of gedeeltelijk begeven maken veel 
slachtoffers. Samen met een consortium van internationale 
bedrijven en kennisinstellingen hebben we voor het eerst inzichte
lijk gemaakt hoe je een veilig gebouw ontwerpt dat resilient is voor 
onder andere aardbevingen, overstromingen en aanslagen. 
Daarnaast biedt ons ontwerp extra bescherming aan de mensen in 
het gebouw én aan de mensen die zich direct buiten het gebouw 
bevinden. Ook dat is voor het eerst. Normaal wordt in het ontwerp 
alleen rekening gehouden met de veiligheid van mensen in het 
gebouw.”

Waarom is veilig ontWerpen nog geen gemeengoed?
“Het lijkt misschien eenvoudig een veilig gebouw te ontwerpen, 
maar daar gaat een heel denkproces aan vooraf. Ontwerpers 
overzien de safety en securityaspecten niet en beginnen er daarom 
niet aan. Met als gevolg dat er allerlei impliciete keuzes gemaakt 
worden. Door keuzes op het gebied van veiligheid en resilience direct 
in het ontwerpproces expliciet te maken, ontstaat er discussie in het 
ontwerpteam over de te nemen beschermingsmaatregelen. Welke 
dreiging is relevant? Hoe groot is deze dreiging? Hoeveel risico’s 
accepteren we? Hoeveel budget is er beschikbaar? Welke maatrege
len moeten in de ontwerpfase al worden meegenomen en welke 
kunnen naderhand worden toegepast als het dreigingsniveau 
toeneemt? In het EUproject ELASSTIC hebben we methoden 
ontwikkeld om de effecten van een dreiging inzichtelijk te maken. 
Daardoor weet een ontwerpteam precies wat de impact van een 
natuurramp of aanslag op het gebouw is, zodat eerlijke afwegingen 
en transparante besluiten genomen kunnen worden. Ook kan de 
gebruiker aan de hand van deze inzichten zijn crisismanagementor

ganisatie adequaat inrichten en samenwerken met politie en 
hulpdiensten. Op deze manier wordt er verantwoord omgegaan met 
de veiligheid van mensen en kan verantwoording afgelegd worden 
over de gemaakte keuzes.” 

Wat heeft u met uW team van experts aangetoond?
“Als consortium hebben we een concreet ontwerp van een veilig 
gebouw gemaakt. De tekeningen liggen er en de bouw kan bij wijze 
van spreken morgen beginnen. Daarmee tonen wij aan dat met 
behulp van een door ons ontwikkelde analysetool het mogelijk is 
om binnen een multidisciplinair ontwerpteam de juiste afwegingen 
te maken als het gaat om resilience. Dit is belangrijk, omdat je 
daarmee in staat bent afwegingen en keuzes te onderbouwen met 
feiten. Want waar baseer je ze anders op? Op basis waarvan kies je 
voor functionaliteit, architectonisch ontwerp, explosie, aardbe
vings of overstromingsbestendigheid? Is de stem van de politie het 
belangrijkst, van de brandweer, van de gemeente of toch die van de 
eigenaar? Na vele discussies, analyse van verschillende scenario’s en 
een groot aantal gesprekken hebben wij de criteria ontwikkeld die 
gebruikt worden in de multicriteriaanalyse. Op basis van deze 
criteria en heldere definities analyseert de tool verschillende 
scenario’s en helpt bij het maken van de juiste afwegingen.”

Wordt er rekening gehouden met de impact die een 
natuurramp of terroristische aanslag heeft?
“Ja. Onderdeel van de analyse is dat we rekenmodellen gekoppeld 
hebben aan het in de bouwsector gangbare Bouw Informatie Model 
(BIM). In dit computermodel staan alle technische specificaties en 
visualisaties van een gebouw, zodat de verschillende bouwdisciplines 
integraal met elkaar kunnen samenwerken aan de realisatie ervan. 
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Door bijvoorbeeld ons rekenmodel voor explosies te koppelen aan 
BIM, wordt doorgerekend wat de impact is van een aanslag op het 
gebouw. De rekenmodellen voor aardbeving en overstroming zijn nog 
niet gekoppeld, maar de uitkomsten kunnen wel handmatig in BIM 
ingevoerd worden. Daarnaast hebben we een tool gemaakt die 
verschillende scenario’s doorrekent en de bijbehorende schade aan 
het gebouw visualiseert. Het ontwerpteam heeft met deze tools 
eenvoudige middelen in handen om afwegingen te maken en te  
kijken waar in het ontwerp extra beschermingsmaatregelen  
nodig zijn. Uiteraard hebben we dit in ons eigen veilige ontwerp  
ook toegepast.”

Waar komt uW veilige gebouW te staan?
“Het multifunctionele gebouw dat wij hebben ontworpen bevat een 
winkelcentrum, museum, appartementen en kantorencomplex en 
een groot theater. Het is vlakbij Den Haag Centraal Station gesitu
eerd en de tekeningen liggen panklaar. Het zal echter niet gebouwd 
worden. Wij hebben deze specifieke bouwlocatie in overleg met de 
gemeente gekozen, omdat we realistisch wilden ontwerpen in een 
echte praktijksituatie. Het is niet ons doel om dit gebouw daadwer
kelijk op die locatie neer te zetten. Wij willen aantonen dat het 
mogelijk is om veiligheid vanaf het prille begin mee te nemen in het 
ontwerp en ontwikkelproces van een gebouw of stedelijke omge
ving. Dat is gelukt. Door onze praktische aanpak is resilience geen 
papieren werkelijkheid, maar realiteit.”

zijn bestaande gebouWen alsnog veilig te maken?
“Onze analyse en tools helpen gedeeltelijk bij het beoordelen van 
het veiligheidsniveau van een bestaand gebouw. Op basis daarvan 
kan in redelijke mate afgewogen worden of extra beschermings

maatregelen nodig zijn. Maar achteraf maatregelen treffen is vaak 
lastig en kostbaar. Daarom breek ik een lans voor safety and security 
by design. Want de veiligheid van mensen binnen én buiten het 
gebouw is het meest gebaat bij een denk en ontwerpproces dat 
vanaf het prille begin rekening houdt met extra beschermingsmaat
regelen tegen natuurrampen of terroristische aanslagen. Neem als 
voorbeeld de dreiging van een overstroming. De kritieke en 
kwetsbare functies van een gebouw worden dan niet in de kelder 
maar elders in het gebouw onderbracht. Het gebied rondom het 
gebouw kan dan zodanig ontworpen worden dat barrières het water 
tegenhouden. Met betrekking tot aanslagen kan het buitengebied 
zo ontworpen worden dat voetgangers niet dicht bij het gebouw 
kunnen komen. Daardoor zijn zij beschermd tegen vallend glas als 
gevolg van de druk die na een explosie ontstaat. In ons eigen 
ontwerp hebben we als showcase diverse omgevingsmaatregelen 
zichtbaar ingepast.”

Wat kunnen We in de toekomst verWachten?
“De Europese Unie is aanjager van ons project en heeft subsidie 
verstrekt. Vanwege het toenemende dreigingsniveau schat ik in dat 
zij voor nieuwe gebouwen zal gaan aansturen op een veilig ontwerp. 
Verder verwacht ik dat slimme sensoren een grotere rol gaan spelen. 
Ze geven bijvoorbeeld informatie over de staat van het gebouw 
nadat deze getroffen is door een incident. Of ze laten zien waar het 
onveilig is, om vervolgens via dynamische routes mensen naar 
buiten te leiden. Het kan zelfs zover gaan dat de sensoren een 
schatting geven van het aantal slachtoffers, zodat het ziekenhuis 
alvast kan worden ingeseind. Projectpartner Siemens is actief bezig 
met de ontwikkeling van dynamische evacuatiemodellen en andere 
toepassingsmogelijkheden.”

Elasstic

Samen met Arcadis organiseerde TNO 
op 7 april 2016 in Den Haag het 
symposium “Urban & Building 
Resilience – Safety & Security by 
design”. Diverse sprekers gingen in op 
de ontwikkelde integrale aanpak voor 
het verhogen van de resilience van 
infra structuur. Zij vertegenwoordigden 
de brandweer, ingenieursbureaus, 
aannemers, industrie, onderzoeks-
instellingen en eindgebruikers.  
Ook werd het EU-project  
ELASSTIC toegelicht. 
 
Meer informatie is te vinden op  
www.elasstic.eu.

http://www.elasstic.eu
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Inspectieonderzoek gasstoring VelsenNoord

In januari 2015 raakten bij graafwerkzaamheden in Velsen-Noord een gas- en waterleiding beschadigd. Hierdoor kwam 
over de lengte van ongeveer zes kilometer water in de gasleiding. Het gevolg was dat 1.227 woningen tot uiterlijk zes 
dagen geen gas en dus geen centrale verwarming en warm water hadden. Netbeheerder Liander ging aan de slag met het 
herstellen van de gastoevoer. Met temperaturen rond het vriespunt was dat voor de veiligheidsregio Kennemerland 
aanleiding om op te schalen om actief de effecten te bestrijden. De Inspectie Veiligheid en Justitie onderzocht het 
functioneren van de crisisorganisatie van de veiligheidsregio Kennemerland.

 ■ Ruben van Hofwegen en Sabine van Rossenberg 
Inspectie Veiligheid en Justitie

De Inspectie startte het onderzoek op verzoek van de burgemeester 
van Velsen. De Inspectie keek bij het onderzoek in het bijzonder naar 
de inzet van de crisisorganisatie. Het onderzoek heeft als doel om 
lessen te trekken. In dit artikel wordt de samenwerking met Liander 
en de inrichting van de crisisstructuur besproken. Overige onderwer
pen met bijbehorende lessen zijn terug te vinden in het rapport.

samenWerking veiligheidsregio en liander
Bij het bekend worden van de gasstoring startte Liander de interne 
processen op om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de 
herstelwerkzaamheden. Enkele uren later heeft de liaison van 
Liander contact met de meldkamer van de veiligheidsregio. Op dat 
moment wordt voor de veiligheidsregio duidelijk dat een groot deel 
van de inwoners van VelsenNoord geen gas meer heeft. Niet lang 
daarna besluit de Operationeel Leider om GRIP 2 af te kondigen. 
Een paar uur later maakt de burgemeester GRIP 3 bekend.

Na de afkondiging van GRIP 2 gaat het CoPI ter plekke. Monteurs 
van Liander zijn dan al bezig om de situatie in kaart te brengen en 
voorbereidende herstelwerkzaamheden op te starten. In Haarlem 
komt het ROT en later het GBT bijeen. Belangrijkste taak voor de 
teams is zicht krijgen op de omvang en de daarbij horende effecten. 
Al snel blijkt informatie van Liander daarvoor noodzakelijk.  
Ook wordt de communicatie opgestart, zowel door de veiligheids
regio als door Liander. Ook hier is informatie van Liander nood
zakelijk. Ofwel, de veiligheidsregio en Liander zijn genoodzaakt  
om samen te werken. Beide partijen zijn zich daarvan bewust en 
zoeken de samenwerking op. De wil om samen te werken is goed.  
In de praktijk bleek dat niet altijd duidelijk was wie welke taken 
oppakte en wie waar over ging. Dit zorgde niet altijd voor de meest 
efficiënte aanpak. Leerpunt is om bij incidenten waarbij sprake is 
van de uitval van vitale infrastructuur expliciet te maken wat de 
verantwoordelijkheids en taakverdeling is tussen de crisisorganisa
tie en de vitale partner. Ook al lijkt deze verdeling voor de betrokken 
partijen duidelijk.

inrichting crisisstructuur
Zowel de omvang als de impact van de storing 
was voor de burgemeester van Velsen aanlei
ding om op te schalen naar GRIP 3. Deze 
opschaling duurde ongeveer 48 uur. De 
opschaling van GRIP 2 duurde nog twee dagen 
langer. Al met al is de crisisorganisatie een 
kleine vijf dagen actief geweest. Hierbij ging  
de regio voornamelijk uit van de standaard
bezetting, terwijl het aantal taken in de loop 
van het incident beperkt was. Het gevolg was 
dat veel teams en functionarissen lang in touw 
zijn geweest. De regio had kritischer kunnen 
afwegen welke teams/functionarissen en  
welke structuur het meest logisch waren voor 
de aanpak van dit incident. Het aantal 
ingezette mensen had hierdoor kunnen 
worden beperkt. Hiermee is er meer capaciteit 
beschikbaar voor eventuele andere incidenten. 

Foto: Liander
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Leerpunt is om tijdens een incident regelmatig een analyse te maken 
van de uit te voeren taken en de daarbij horende teams en functiona
rissen in te zetten.

Wederzijdse afhankelijkheid
Het incident in VelsenNoord laat zien dat de veiligheidsregio en 
vitale partners elkaar weten te vinden. De wederzijdse afhankelijkheid 

is voor beide partijen duidelijk. Toch levert de samenwerking nog een 
aantal uitdagingen op. Want naast de verantwoordelijkheids en 
taakverdeling moet ook een aantal praktische zaken geregeld worden, 
zoals de aansluiting op elkaars informatie management en de 
afstemming van communicatieboodschappen.

Foto: J. Tillmans en K. Nitschke

reactie veiligheidsregio kennemerland
De veiligheidsregio heeft de leerpunten en aanbevelingen 
omgezet naar concrete acties. Een aantal punten is al 
doorgevoerd.
• De verdeling van taken en verantwoordelijkheden met de 

vitale partners is explicieter beschreven en meteen 
meegenomen in het actuele crisisplan. Dit plan is per april 
2015 in werking getreden. 

• De GRIP-procedure is in het nieuwe crisisplan zodanig 
beschreven dat deze flexibel kan worden toegepast; in de 
teams krijgt tijdige afschling daarbij ook consequent 
aandacht.

• De veiligheidsregio maakt afspraken met partners, zoals 
Liander, over de aansluiting op het Landelijk Crisis 
Management Systeem (LCMS). Daarnaast is netcentrisch 
werken een vast onderdeel van trainingen en oefeningen 
voor crisisfunctionarissen. 

• De verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de 
regionale en lokale bevolkingszorg wordt door een werkgroep 
Bevolkingszorg specifieker beschreven in de functieprofielen. 
Dit punt wordt meegenomen in trainingen en oefeningen. 

• De VRK brengt de kwetsbaarheden van de crisisorganisatie 
nader in kaart – zoals vrije instroom van functionarissen – en 
zal waar nodig actie ondernemen. 

“Een incident als de gasstoring in Velsen maakt dat afspraken en 
procedures worden getoetst. Het daadwerkelijk samen in actie 
zijn tijdens een incident geeft de beste indicatie of afspraken 
voor iedereen duidelijk zijn en procedures werken. Betrokkenen 
ervaren hoe de verschillende organisaties samenwerken. Een 
groot incident als dit evalueren is daarom enorm waardevol. Het 
maakt verbeterpunten inzichtelijk. Als het beter kan, willen we 
het ook beter doen” aldus Frans Schippers, directeur 
Veiligheidsregio Kennemerland.

Andere onderwerpen die werden onder-
zocht zijn: het functioneren van de regionale 
bevolkingszorg, informatiemanagement en 
de continuïteit van de crisisorganisatie.
Het rapport vermeldt ook zaken die goed 
gingen. Hieronder enkele voorbeelden.
• De brede en gerichte inzet van de 

communicatiemiddelen zorgde ervoor 
dat de bewoners goed geïnformeerd 
werden.

• Zowel Liander, als de veiligheidsregio 
Kennemerland maakten gebruik van 
eerdere ervaringen in het land met 
soortgelijke incidenten.

- De informatiemanagers hebben een 
duidelijke positie en taak in de 
crisisteams.. De informatiemanagers 
waren daarbij leidend in het proces van 
informatiemanagement en hadden 
regelmatig contact met elkaar om 
informatie uit te wisselen. Dit draagt 
positief bij aan het proces van beeld-
vorming op basis waarvan de crisisor-
ganisatie besluiten neemt.

De Inspectie onderzocht ook hoe de bewoners de crisis communicatie hebben 
ervaren. Daaruit bleek dat de verstrekte informatie vanuit Liander en de 
gemeente Velsen (onder coördinatie van de veiligheidsregio) goed tot zeer 
goed werd gewaardeerd.
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building bRidges to enhance Resilient infRastRuctuRes

Europese workshop Raadswerkgroep 
Civiele Bescherming
Op 12 en 13 januari waren vertegenwoordigers van nage-
noeg alle Europese Lidstaten en de Europese Commissie 
(DG ECHO en DG HOME) in het ministerie van Veiligheid en 
Justitie in Den Haag aanwezig voor de Europese workshop 
“Building Bridges to Enhance Resilient Infrastructures”. 
Deze workshop was de kick-off van het Nederlandse 
voorzitterschap van de Raadswerkgroep Civiele 
Bescherming. Nederland zal zich in deze Raadswerkgroep 
inzetten op het verder vormgeven van preventie in de 
context van het Europese civiel beschermingsmechanisme. 
Dit wordt gedaan door de domeinen van bescherming van 
vitale infrastructuur en civiele bescherming aan elkaar te 
koppelen, door bruggen te slaan. 

 ■ Jeroen Mutsaers en Mathilda Buijtendijk  
Directie Weerbaarheidsverhoging, Ministerie van Veiligheid en Justitie

In de raadswerkgroep PROCIV (Protection Civile in het Frans) staat de 
civiele bescherming centraal. De workshop op 12 en 13 januari was 
de aftrap voor het Nederlandse voorzitterschap van de 
Raadswerkgroep PROCIV. Tijdens de workshop heeft de voorzitter 
van de Raadswerkgroep in samenwerking met de andere Lidstaten 
de agenda bepaald voor het komende halfjaar. Nederland heeft er 
voor gekozen om deze zes maanden in te zetten op het koppelen 
van de domeinen van bescherming van vitale infrastructuur en 
civiele bescherming. Waarom is dit van belang?

het belang van bruggen bouWen
Civiele bescherming is een domein dat zich in Nederland laat 
vertalen in het beleidsdomein van Nationale veiligheid. Van 
oudsher is civiele bescherming in Europese context gericht geweest 
op het borgen van het welzijn van de Europese burger door 
voorbereid te zijn op rampen en crises en op het principe van 
wederzijdse hulp. Sinds de Europese wetgeving Uniemechanisme 
voor Civiele Bescherming (UCPM)1 hebben preventie en risicoma
nagement naast preparatie en respons prioriteit. In dit opzicht 
hanteert de UCPM een holistische benadering met betrekking tot 
het verhogen van de weerbaarheid door de bescherming van 
personen, eigendommen en het milieu tegen alle soorten natuur
lijke en moedwillige rampen, zowel binnen als buiten de EU. 

1 Besluit nummer 1313/2013/EU Europees Parlement en Raad betreffende een 
Uniemechanisme voor civiele bescherming. 

Preventie is van essentieel belang om op een hoger niveau van 
bescherming en weerbaarheid tegen rampen te komen. 
Weerbaarheid  hier opgevat als de mogelijkheid van verschillende 
lagen in de samenleving om zich te weerstaan, aan te passen en om 
snel te herstellen van stress en ontwrichting  is geleidelijk 
uitgegroeid tot een begrip dat verschillende beleidsterreinen 
overbrugt: crisismanagement, vitale infrastructuur, klimaatverande
ring, milieubeleid (bijvoorbeeld overstromingen), gezondheids
zorg, vervoer, energie, evenals het defensie en veiligheidsbeleid. 
Binnen de internationale trajecten voor duurzame ontwikkeling, 
rampenreductie en klimaatverandering bestaat ook de notie van het 
belang van het begrip weerbaarheid. Dit onderstreept de noodzaak 
voor de ontwikkeling van holistische benaderingen omtrent risico’s2 
zoals vormgegeven door de UCPM. 

Niet alleen civiele bescherming richt zich op het welzijn van de 
Europese burger. Dit is immers ook afhankelijk van een goed 
functionerende vitale infrastructuur, zoals communicatie, energie, 
financiën, hulpverleningsdiensten of drinkwater. Een verstoring, 
afbreuk of uitval van de vitale infrastructuur kan mogelijke 
dramatische operationele, financiële, ecologische en sociale 
gevolgen hebben door het veroorzaken van fysieke of economische 
schade, ecologische rampen of dodelijke slachtoffers. Elke Lidstaat 
zet dan ook in op het voorkomen van of voorbereid zijn op 

2 Eén van de zeven doelstellingen van het wereldwijde Sendai Framework for 
Disaster Risk Reduction is: “substantieel verminderen van schade aan de vitale 
infrastructuur en verstoring van basisdiensten, waaronder gezondheidszorg 
en onderwijsfaciliteiten, onder meer door het verhogen van de weerbaarheid 
voor 2030”.
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mogelijke uitval, ondersteund door het Europees Programma van 
de bescherming van vitale infrastructuur (EPCIP) 3. De toegenomen 
onderlinge verbondenheid en de onderlinge afhankelijkheid van 
infrastructuur betekenen dat een bepaalde gebeurtenis een 
cascadeeffect kan hebben op andere sectoren en gebieden van het 
leven die niet onmiddellijk zichtbaar met elkaar verbonden zijn. 
Risicomanagement, zoals ook beoogt door het UCPM, wordt steeds 
meer geïntegreerd in andere beleidsterreinen waardoor civiele 
bescherming een intrinsiek onderdeel wordt van andere beleidster
reinen. In deze context hebben de civiele beschermingsautoriteiten 
een belangrijke rol bij het ondersteunen van de verbeterde 
weerbaarheid van de vitale infrastructuur.

Het aantal en de ernst van de door de mens of de natuur veroor
zaakte rampen zijn de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. 
Toekomstige rampen zullen waarschijnlijk nog extremer en 
complexer zijn en vérreikende gevolgen op de langere termijn 
hebben. Dit komt met name door de klimaatverandering en de 
potentiële wisselwerking tussen natuurlijke en technologische 
dreigingen. Om recht te doen aan al deze ontwikkelingen is het van 
belang dat er sprake is van een geïntegreerde aanpak van crisis

3 Mededeling over EPCIP (COM(2006)786final). Het algemene doel van EPCIP is 
het verhogen van de bescherming van de vitale infrastructuur.

beheersing, een aanpak die op Europees niveau is uitgewerkt in het 
UCPM. Binnen het UCPM wordt rekening gehouden met de 
noodzaak van synergie met relevante andere initiatieven van de 
Unie zoals het EPCIP. Het Nederlands voorzitterschap wil in de 
Raadswerkgroep PROCIV de verhoging van de weerbaarheid van 
vitale infrastructuur als preventiemaatregel en de rol van de civiele 
beschermingsautoriteiten en – instrumenten versterken door 
bruggen te bouwen.

Welke bruggen zijn er gebouWd tijdens de 
Workshop?
Tijdens de workshop kwam een aantal belangrijke notities  
naar voren.
• Preventie is van cruciaal belang voor de hele crisisbeheersings

cyclus. Onder het motto: “voorkomen is beter dan genezen”
• Een goede preventie draagt bij aan de versterking van de 

weerbaarheid van de vitale infrastructuur en daarmee  
aan bredere doelstellingen zoals (economische) groei en 
welvaart

• Civiele bescherming staat of valt met weerbare vitale infra
structuur, zoals vitale infrastructuur alleen weerbaar kan zijn  
met een goed beleid op civiele bescherming. Deze onderlinge 
verbondenheid kan versterkt worden door domein en land
grensoverstijgende capaciteiten op te bouwen, vooral vanuit  
de invalshoek van preventie

• Verder is van belang dat noch de vitale infrastructuur noch 
rampen en risico’s zich houden aan landsgrenzen. Europees 
samenwerken is hierbij cruciaal

• Het civiele beschermingsmechanisme biedt vele instrumenten 
die toegepast of aangepast kunnen worden om weerbare 
infrastructuur te versterken. Het beter benutten van de bestaande 
instrumenten voor civiele bescherming om vitale infrastructuur 
weerbaar te maken om zo de nationale veiligheid in de lidstaten 
te versterken.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot vijf thema’s waar de Raadswerkgroep 
PROCIV zich het komende half jaar in gaat verdiepen: 

1. het belang van gezamenlijke informatiedeling en kennisopbouw; 
2. het koppelen van (methodes) risicobeoordelingen;
3. communicatie (tussen overheden, publiekprivaat, grens

overschrijdend) en awareness;
4. samenwerking met alle relevante partners (dus ook publiek privaat);
5. trainen en oefenen.

Het Nederlands voorzitterschap is ervan overtuigd dat met deze  
vijf thema’s bruggen zullen worden geslagen tussen civiele 
bescherming en vitale infrastructuur bescherming om zo optimaal 
de weerbaarheid van vitale infrastructuur te versterken.

Building Bridges to Enhance 
Resilient Infrastructures
12 & 13 January 2016 
The Hague, The Netherlands

Humanitarian Aid
and Civil Protection
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NCSC One Conference 2016

Voor de vierde keer op een rij organiseerde het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) begin april de One Conference in 
het World Forum in Den Haag. Gedurende twee dagen konden deelnemers uit de publieke en private sector, de weten-
schap en de cybercommunity uit het binnen- en buitenland ervaringen uitwisselen en kennis opdoen.

 ■ Nationaal Cyber Security Centrum

De conferentie werd geopend door Patricia Zorko, directeur Cyber 
Security en plaatsvervangend NCTV. Het thema was “Protecting Bits and 
Atoms”, oftewel de verbinding tussen de fysieke en digitale veiligheid. 
Digitale middelen maken ons dagelijkse leven tegenwoordig een stuk 
gemakkelijker. Digitaal en fysiek zijn hierdoor niet los van elkaar te 
zien en nadrukkelijk met elkaar verbonden. Al deze nieuwe technolo
gieën maken ons ook afhankelijk van zaken die kwetsbaar zijn.  
De impact op de digitale wereld van een uitval of een storing in de 
fysieke wereld is groot, zoals een stroomstoring. In de Oekraïne 
gebeurde dat een paar maanden geleden opzettelijk. Cybercriminelen 
hadden drie distributiepunten voor de energievoorziening aangeval
len. Zevenhonderdduizend mensen zaten zonder stroom in hartje 
winter. “Scary Stuff”, aldus Zorko. Digitale veiligheid is daarom een 
voorwaarde voor het goed functioneren van de economie en de 
samen leving. Zij vroeg de publieke en private deelnemers hun 
verantwoordelijkheid te nemen door samen te blijven werken  
aan innovatieve concepten en door slimme coalities te smeden. 

Patricia Zorko

In dat kader lanceerde Zorko het Dutch Cybersecurity Platform for 
Higher Education and Research (Dcypher) met als missie agendering 
en coördinatie van zowel wetenschappelijk als praktijkgericht cyber 
security onderzoek en – hoger onderwijs.

Eugene Kaspersky, directeur van het Russische beveiligingsbedrijf 
Kaspersky Lab, sprak over het beter beveiligen van apparaten en 
sectoren, van koffieautomaat tot zelfsturende auto, van openbaar 

vervoer tot energievoorzieningen. “Het is niet gemakkelijk,  
maar wel mogelijk. Op die manier maak je het niet aantrekkelijk 
aanvallen uit te voeren”, aldus Kaspersky. Hij liet zien dat computers 
met een Windowsbesturingssysteem veruit favoriet zijn bij 
internetcriminelen. Ook in de media maakte Kaspersky indruk.  
De Telegraaf kopte dezelfde dag: “Russische expert: beveilig ook 
koffieautomaten.” Hier sloten zij naadloos aan bij het pleidooi van 
Kaspersky om ook koffie te beschouwen als maatschappelijk vitaal.

Eugene Kaspersky

Ronald Prins van FoxIT was zelfs nog optimistischer dan Kaspersky 
over de mogelijkheid van het bouwen van veilige systemen “Yes we 
can!” Sommige systemen die de Nederlandse overheid gebruikt, zijn 
op digitaal vlak al zeer veilig. Toch wordt er in de productieketen 
voor de vitale sectoren en het grote publiek vaak voorrang gegeven 
aan fysieke veiligheid, beschikbaarheid en gebruikersgemak. 
Digitale veiligheid wil er hier nog wel eens bij inschieten.

Naast digitale beveiliging van vitale infrastructuur was er veel aandacht 
voor het Nederlandse EUvoorzitterschap. Nederland streeft er naar 
om de Richtlijn inzake netwerk en informatiebeveiliging binnen de 
lidstaten tijdens het voorzitterschap te implementeren. Binnen deze 
richtlijn worden bedrijven in de vitale sectoren verplicht om beveili
gingsincidenten te melden en digitale veiligheidsmaatregelen te 
treffen. Er werd ook aandacht besteed aan het melden van beveili
gingsincidenten, maar dan in de context van de meldplicht data
lekken. Wilbert Tomesen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaf 
een beeld van de ervaringen met de meldplicht in de eerste 100 dagen. 
Tot nu toe zijn er al ongeveer 1000 meldingen binnengekomen. Een 
groot deel hiervan betrof het kwijtraken van (onversleutelde) 



Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing 2016 - 2 | 51

gegevensdragers, het via het internet toegankelijk maken van 
medische gegevens en het aantreffen van salarisadministratie in 
afvalcontainers. Hoewel er niet per se sprake hoeft te zijn van een 
datalek, moeten ook cryptowarebesmettingen aan AP gemeld worden. 
“Vertrouwen is de fundering van de maatschappij”, aldus Tomesen.

Het thema vertrouwen kwam ook in andere onderdelen terug.  
In de EUtrack werd ruimte gegeven aan een meet & greet voor de 
Europese Computer Security & Incident Response Teams (CSIRTs). 
Don Stikvoort begeleidde deze sessie waarin de teamleden elkaar in 
een informele sfeer konden leren kennen. Een dergelijke ontmoe
ting creëert onderling vertrouwen en maakt de bereidheid voor 
samenwerking bij toekomstige incidenten makkelijker en laat deze 
soepeler verlopen. Dit is een belangrijk onderdeel voor de internati
onale betrekkingen op het gebied van digitale veiligheid. Digitale 
incidenten houden zich namelijk van nature niet aan de klassieke 
scheidslijnen van landsgrenzen, waardoor een gezamenlijke, 
grensoverschrijdende aanpak essentieel is.

In de diverse plenaire en parallelle tracks presenteerden sprekers van 
onder andere de politie, TNO, het NCSC, vitale sectoren en verschil
lende universiteiten hun bevindingen. Een ander terugkerend thema 
was cybercrime, dat in verschillende perspectieven werd toegelicht. 
Waar Yolanda van Setten (OM ZeelandWestBrabant) en Erwin van de 
Wiel (Politie) dieper ingingen op het verschijnsel “banking malware”, 
de informatieuitwisseling tussen de opsporingsinstanties en de 
banken, gaf Kimberly Zenz van Verisign iDefense een inkijkje in de 
wereld van de cybercriminelen zelf. Zij richtte zich op trends onder 
Russisch sprekende groepen cybercriminelen en hun werkwijzen. 
Deze werkwijzen bleken niet zeer veel te verschillen van de manier 
waarop criminelen buiten de digitale wereld aan hun geld komen. 
Ook bij cybercriminelen geldt het principe van de minste actie en 
werken zij voor “maximum return for minimum risk.” Hierbij valt op dat 
ook cybercriminelen hun winst grotendeels niet alleen online 
kunnen realiseren: zij maken op bepaalde momenten wel gebruik 
van elementen in de fysieke wereld, zoals geldezels, ondersteunend 
personeel en hosting providers. Voor opsporingsinstanties zijn juist 
deze elementen interessant en biedt dit perspectief voor het volgen 
van zowel groepen als individuen. Hoewel Raj Samani (Intel Security) 
de prestaties van het Nederlandse Team High Tech Crime van de 
politie roemde als “second to none”, werd het thema cybercriminali
teit in diverse presentaties niet bepaald met optimisme tegemoet 
getreden. Samani zag hoe innovatief cybercriminelen te werk gingen 
en hoeveel verstand zij hebben van marketingpraktijken en beveili
ging. Sommige malware werd zelfs zo goed bijgehouden dat het maar 
liefst 35 keer per dag door de criminelen geactualiseerd werd om zich 
aan de nieuwste beveiligingsmaatregelen te onttrekken.
James Lyne van SANS liet zien hoe cybercriminelen hun slachtoffers 
tegenwoordig benaderen. De misvatting dat emails van criminelen 
vol staan met spelfouten of de ontvanger grote sommen geld 
beloven, is niet meer van deze tijd. Tegenwoordig staan er meer 
spelfouten en rare links in emails die daadwerkelijk legitiem zijn, 
grapte Lyne. Zogenoemde phishingcampagnes worden veel meer 
gericht naar het slachtoffer toegeschreven. Dit neemt soms de vorm 
aan van een uitnodiging voor een conferentie, maar ook berichten 

van een bezorgservice. Lyne noemde zelfs als voorbeeld een 
organisatie die geïnfecteerd werden met malware nadat de 
personeelsadministratie een bijgevoegd curriculum vitae geopend 
had van een sollicitant. Hij pleitte daarom voor een bewust
zijnscampagne onder gebruikers, om hun kennis over benaderings
methoden actueel te houden. 

Kenmerkend voor de diversiteit van de conferentie zijn de verschil
lende belangen van de deelnemers en de gemeenschappelijke 
zoektocht naar de balans tussen veiligheid, vrijheid en maatschap
pelijke groei ofwel het kunnen benutten van de kansen die techniek 
ons biedt. Nederland is daarin koploper en durft bij complexe 
onderwerpen ook een vooruitstrevende positie in te nemen in de 
zoektocht hiernaar. Een voorbeeld is het kabinetsstandpunt 
rondom encryptie: dit is uiteraard breder dan cyber security, maar 
raakt hier desalniettemin nadrukkelijk aan. Zorko haalde staats
secretaris Dijkhoff aan, die blij is dat Nederland de moed heeft om 
een progressieve houding in te nemen ten opzichte van complexe 
vraagstukken in het nationale en internationale debat. De huidige 
positie van de Nederlandse regering ten aanzien van encryptie gaat 
verder dan cyber security alleen, maar dit laatste maakt hier 
natuurlijk een groot deel van uit.

Omdat er behoefte is aan evenwicht tussen de technische kennis en 
de belangen van de samenleving, is het goed dat de overheid het 
gebruik van encryptie niet beperkt, maar juist stimuleert om de 
digitale veiligheid te bevorderen. Sterke versleuteling van data en 
communicatie is belangrijk voor de privacy van burgers, voor 
bedrijven en overheidsdiensten.
Dit werd later nog door Ronald Prins aangehaald als reden waarom 
het goed ging met de beveiliging in Nederland. “We have Klaas, who 
loves crypto!” Met deze bemoedigende woorden werd de conferentie 
afgesloten, maar niet voordat Hans de Vries, hoofd NCSC, alle 
aanwezige deelnemers bedankte voor hun bijdrage en aanwezigheid. 
Of zoals een deelnemer het op Twitter verwoordde: “So long, thanks 
for the inspiration, networking, smart, nice people and fish.”

Ronald Prins

Foto’s: Paul Voorham
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TUSExpo brengt internationale speelveld 
Unmanned Systems industrie samen
TUSExpo is de grootste Europese vakbeurs en conferentie gericht op de snelgroeiende markt van onbemande systemen; 
drones en robots, ter land, in het water en in de lucht.

Van 2 tot en met 4 februari 2016 werd in het World Forum in Den 
Haag de tweede editie van TUSExpo georganiseerd, The Unmanned 
Systems Expo. TUSExpo is een vakbeurs en conferentie voor 
Unmanned Systems in de breedste zin van het woord. Bedrijven, 
instellingen en universiteiten tonen onder andere hun onbemande 
systemen, sensoren, camera’s en dienstenpalet.
Onder de onbemande systemen vallen de drones, maritieme 
drones, grondvoertuigen, robots en satellieten. Tevens is er een 
scala aan toeleveranciers aanwezig, variërend van sensor en camera 
ontwikkelaars, tot fabrikanten van onderdelen, composieten en 
cases die dienen voor het veilige vervoer.

Onbemande systemen worden ingezet voor commerciële en civiele 
toepassingen op tal van gebieden waaronder veiligheid, landbouw, 
bouw, industrie (olie en gas), natuurbescherming, inspectie, 
aardobservatie en entertainment. 

De keuze van TUSExpo om zich te richten op de gehele Unmanned 
Systems industrie (en bijvoorbeeld niet alleen de aerial drones) is 
gelegen in de overtuiging dat juist op deze wijze de kruisbestuiving 
gaat plaatsvinden tussen al de genoemde sub niches en hun 
toeleveranciers. Dit zorgt ervoor dat de marktpartijen in de breedte 
met elkaar worden verbonden 
ten einde de markt sneller te 
doen groeien.

enkele cijfers
De groei en het stapsgewijs 
volwassen worden van de markt 
zie je terug in de ontwikkeling 
van TUSExpo. Met meer dan 
2.000 bezoekers, een groei van 
ruim 35% ten opzichte van de 
eerste editie, met een sterk 
internationaal en professioneel 
karakter is ook dit jaar weer 
gebleken dat Nederland 
beschikt over een uitstekend 
platform en ecosysteem voor de 
Unmanned Systems industrie. 
De participatie van 157 bedrijven 
is een verdubbeling ten opzichte 
van vorig jaar.

tuse conference
Met 75 (inter)nationale leading experts uit de industrie worden alle 
relevante markt en technologische ontwikkelingen onder de 
aandacht gebracht. Eén van de hoogtepunten was de toelichting op 
het rapport “Technical Aspects Concerning the Safe and Secure Use 
of Drones”. Dit onderzoek is uitgevoerd door TNO, in opdracht van 
de NCTV. Pieter Elands van TNO verzorgde de toelichting. Het 
rapport geeft niet alleen een inzicht in de voornaamste issues bij 
het veilig inzetten van drones maar biedt vooral een overzicht van 
de technische maatregelen op het gebied van safety en security,  
die nodig zijn om drones op een veilige en verantwoorde manier in 
te zetten.

Andere veiligheid gerelateerde onderwerpen betroffen onder 
andere het detecteren van drones, de geldende veiligheidsstandaar
den, antisubmarine technieken en het uitschakelen van (vijandige) 
drones. Er was op de beurs zelf een opvallende lancering van een 
nieuwe speler: Guard from Above. Dit bedrijf richt zich met name 
op technieken om drones uit te schakelen, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van roofvogels. De beelden van de adelaar die een drone 
onderschept zijn de hele wereld overgegaan.
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opening en aardobservatie
TUSExpo werd geopend door de Haagse wethouder Ingrid van 
Engelshoven, in aanwezigheid van vele industry leaders en ook 
Prins PieterChristiaan van Oranje, pleitbezorger voor het openen 
van een testlocatie voor onbemande systemen op het vliegveld 
Valkenburg. Van Engelshoven kreeg het rapport “Aardobservatie op 
de kaart” overhandigd van Michel Radenmaker van het The Hague 
Centre for Strategic Studies (HCSS). HCSS heeft het onderzoek 
geleid in opdracht van TNO, het InnovationQuarter en Netherlands 
Space Office. Het rapport concludeert dat aardobservaties via 
satellieten, drones en andere systemen met sensoren kansen 
bieden voor de Nederlandse economie. Zo wordt de omzet van de 
Europese aardobservatie sector geschat op 2,1 miljard en blijkt de 
sector tussen de 7 en 10% per jaar te groeien. Daarnaast stelt het 
onderzoek dat de sector in Nederland tot 2020 met 3.200 banen 
kan uitbreiden.

lanceringen
Veel andere bedrijven hebben tijdens de vakbeurs ook van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om hun nieuwe product, service of 
bedrijf te lanceren onder het oog van de aanwezige media. Het 
Nederlandse bedrijf Aerobotica lanceerde de drone Kratos, geschikt 
voor toepassingen als het vergaren van data in de landbouw of 
inspecties in de infrastructuur en industrie. Het bedrijf Skeye kondigde 
aan dat het twee nieuwe onbemande systemen genaamd HEF30 van 
producent Higheye in gebruik gaat nemen om inspecties uit te voeren. 

Het nieuwe bedrijf Unmanned Inspections Group had een wereld
primeur. Niet alleen werd het bedrijf gelanceerd maar ook werd 
bekendgemaakt dat het als eerste op de wereld in staat is geweest 
om met een drone een inspectie uit te voeren binnen in een olie 
opslagtank van Odfjell in de Rijnmond.
Het Eindhovense bedrijf Avular introduceerde hun nieuwe drone 
PrecisionScout, te gebruiken voor een veelheid aan toepassingen, ook 
in het veiligheidsdomein; bijvoorbeeld het detecteren van gaslekkage.

InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van de 
Provincie ZuidHolland, maakte de start van het “Unmanned Systems 
Platform” (USP), dat met medewerking van TUSExpo is geïnitieerd. 

USP is erop gericht om de groeipotentie van de Unmanned Systems 
industrie te ondersteunen en te versnellen en de industrie te 
organiseren en te verbinden. Het platform is een samenwerking 
tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen, brancheverenigingen 
en overheid. En hoewel het zijn oorsprong in ZuidHolland heeft,  
zal het snel uitgroeien naar een landelijk netwerk.
De meeste onbemande systemen konden ook live en vliegend 
worden bekeken in de demonstratie ruimte.

partners
Het succes van TUSExpo 2016 is mede te danken aan de samenwerking 
met associaties en brancheverengingen uit de verschillende Europese 
landen. Eén van de belangrijke strategische partners is The Hague 
Security Delta. Vanaf de 2016 editie is ook het Innovation Quarter  
zeer actief betrokken geweest bij de invulling van het evenement.  
Zo organiseerden zij speciale sessies op het gebied van business 
development, start up funding en foreign investments en onder
steunde de aanwezigheid van meer dan tien ZuidHollandse start ups.

Vanuit de wetenschappelijke hoek werkt TUSExpo samen met de  
TU Delft en RoboValley. RoboValley is de innovatiehub op het 
gebied van robotica in volle breedte; aerial drones, robotics, space 
en aquatic drones. RoboValley heeft haar netwerk en kennis ingezet 
om de vakbeurs en conferentie te versterken. RoboValley was 
daarnaast ook fysiek aanwezig op de beursvloer met een “plein van 
innovaties”. De innovaties van de laboratoria van de TU Delft en 
RoboValley in combinatie met een aantal start ups uit het universi
teitsnetwerk zorgden voor een hoogtepunt voor alle bezoekers.

potentie voor de toekomst
Met twee succesvolle edities achter de rug wordt nu naar de 
toekomst gekeken. De feedback van deelnemers en bezoekers is 
uiterst positief; er is veel handel gedreven, TUSExpo is een uitste
kend platform om te netwerken en een bolwerk van industrie 
kennis. TUSExpo heeft de potentie verder uit te groeien tot het 
Unmanned Systems evenement in Europa. De internationale 
unmanned systems markt staat pas aan het begin, de groeiverwach
ting is exponentieel en TUSExpo bouwt hier verder op voort.
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“ Building resilience  
in turbulent times”

CIP Institute nodigt u uit op 1 juli 2016 in Antwerpen voor 
haar derde internationale conferentie. Prominente sprekers 
uit de VS, Japan en België geven uiteenzettingen over 
cybersecurity en hackers, communicatie over nucleaire 
risico’s (Fukushima) en terrorismedreiging (lockdown 
Brussel). Het programma combineert drie lezingen met 
interactieve workshops. 

Meer informatie: www.cipinstitute.org

45.000 mensen bezoeken evenement

Succesvolle derde editie Landelijke Veiligheidsdag
Met een ferme druk op de knop openden burgemeester Franc Weerwind en minister Ard van der Steur van 
Veiligheid en Justitie op 17 april officieel de Landelijke Veiligheidsdag. Direct daarna startte de eerste demon-
stratie, waarbij de politie twee gewapende overvallers middels het arrestatieteam arresteerde, de ambulance-
medewerkers een van hen afvoerde naar het ziekenhuis en de brandweer een daaropvolgende brand bluste. 
Het evenement trok circa 45.000 belangstellenden naar het centrum van Almere. Op de Esplanade, het Forum 
en het Stationsplein zagen zij wat het werk van politie, brandweer, defensie, ambulance, KNRM, kustwacht en 
reddingsbrigade inhoudt en mochten kinderen op voertuigen zitten of ze van binnen bekijken. 

Elke jaar breidt het evenement uit. Een van de nieuwe demonstra
ties was het werk van USAR. Deze landelijke organisatie werkt nauw 
samen om slachtoffers te redden bij grote rampen in binnen en 
buitenland. Specialisten van politie en ambulancediensten uit vier 
veiligheidsregio’s werken samen met defensie en Medisch Centrum 
Haaglanden om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. 

Op het water werd een reddingsactie nagebootst als er in Nederland 
dijken doorbreken en bewoners naar het dak van hun huis  
moeten vluchten. Wie wordt er als eerste gered, wie komt later  
aan de beurt en hoe werken de verschillende hulporganisaties  
als Reddingsbrigade Nederland en KNRM samen?

Symposium lessen crises 
2014/2015

Op donderdag 23 juni organiseert SVDC Advies in 
Crisisbeheersing in Zeist een symposium over lessen die  
zijn te trekken uit recente internationale en nationale 
crisissituaties. Op het programma staan de onderwerpen 
MH17, de crash met Germanwings, de terroristische 
aanslagen in Frankrijk, de vogelgriep in Hekendorp,  
de vluchtelingencrisis, noodweer bij Pinkpop, cybercrime  
en de inzet van het Calamiteiten hospitaal te Utrecht.  
Voor meer achtergrond informatie en aanmelding zie:

http://www.svdc.nl/events/
symposium-lessen-crises-2014-2015-/

http://www.cipinstitute.org
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1. Wat is het zikavirus?
“De WHO riep op 1 februari een ‘Public Health Emergency of 
International concern’ uit ter bevordering van internationale 
coördinatie van onderzoek naar het zikavirus. Het virus, dat zich 
snel verspreidt in Zuid en MiddenAmerika, waaronder landen en 
gebieden van het Koninkrijk der Nederlanden, wordt in verband 
gebracht met hersenafwijkingen bij ongeboren kinderen 
(microcefalie) en met het syndroom van GuillainBarré. 
Het virus is de oorzaak van een mild ziektebeeld, met huiduitslag, 
rode ogen, hoofdpijn, stijve gewrichten en vaak lichte koorts. 
Deze klachten lijken op knokkelkoorts (dengue) en chikungunya, 
maar van die infecties kun je flink last hebben. Van zikavirus veel 
minder, ook, omdat maar één op de vijf mensen die besmet 
worden klachten krijgt. Het zikavirus wordt overgebracht door 
muggen die in de tropen veel in en rondom het huis rondzoemen: 
de gelekoortsmug is de belangrijkste verspreider. De ziekte gaat 
vanzelf over en er bestaat geen behandeling voor. Het probleem 
betreft dus niet zozeer de infectie zelf, maar de mogelijke ernstige 
consequenties voor de zwangerschap en genoemde late neurolo
gische complicaties. 
Het virus, dat oorspronkelijk uit Afrika (1947) komt, werd vanaf 
2007 in Micronesië en vanaf 2013 in FransPolynesië gevonden. 
Omdat de mug die het virus kan verspreiden in Zuid en Midden
Amerika al in grote aantallen aanwezig was en in de bevolking nog 
geen enkele weerstand was tegen het virus, kon het virus in korte 
tijd veel mensen besmetten en een grote uitbraak veroorzaken. 
Naast verspreiding door muggen doet de WHO ook onderzoek 
naar eventuele seksuele overdraagbaarheid. Het virus is overdraag
baar via bloed en om dat tegen te gaan zijn maatregelen 
getroffen.”

2. Wat kunnen de schadelijke gevolgen zijn van 
dit virus?

“Er is inmiddels wetenschappelijke consensus dat besmetting met 
dit virus kán leiden tot microcefalie, een hersenafwijking bij 
ongeboren kinderen. Maar hoe vaak dat gebeurt, dát weten we 
nog niet. Tot zolang we het risico beter kunnen inschatten is 
daarom uit voorzorg het advies aan zwangere vrouwen en 
vrouwen die zwanger willen om met een arts de noodzaak van de 
reis naar gebieden waar het virus voorkomt te bespreken en reizen 
die niet strikt noodzakelijk zijn, uit te stellen. Zwangere vrouwen 
die terugkomen uit landen met zikatransmissie kunnen zich  
laten testen, en indien positief bevonden, worden ze extra 
gecontroleerd tijdens hun zwangerschap. 

Daarnaast kunnen mensen als complicatie het syndroom van 
GuillainBarré krijgen. Dit is een zeldzame aandoening van de 
zenuwen waarbij sprake is van spierzwakte of verlamming en vaak 
ook van gevoelloosheid of tintelingen. Dit syndroom komt 
overigens ook voor na andere infecties dan zika. De kans op dit 
syndroom na doorgemaakte zikainfectie ligt op circa 1 op 1000.” 

3. hoe ondersteunt het rivm de nederlandse 
overzeese gebiedsdelen?

“In de Nederlandse overzeese gebiedsdelen komt de gelekoortsmug 
voor die het zikavirus kan verspreiden. Daarom geeft het RIVM 
specifieke ondersteuning en advies om te voorkomen dat mensen 
het virus krijgen. Die ondersteuning betreft vooral de praktische 
muggenbestrijding. Ook is er intensief contact, bijvoorbeeld over de 
screening en followup van zwangere patiënten. Omdat de gele
koortsmug aanwezig is en het virus in de omgeving heerst, is het de 
verwachting dat het virus zich over alle eilanden zal verspreiden. “

4. verWacht u dat door klimaatverandering zika en 
andere vector-geboren ziekten zich op termijn 
ook in europa/nederland kunnen vestigen en hoe 
zouden We hiermee om moeten gaan? 

“In Nederland is infectie met het zikavirus tot nu toe alleen 
vastgesteld bij mensen die het virus in het buitenland hebben 
opgelopen. Op dit moment is verspreiding door muggen binnen 
Nederland onwaarschijnlijk, omdat de gelekoortsmuggen hier 
niet voorkomen. In Europa heeft de gelekoorts mug zich tot nu 
toe alleen gevestigd op Madeira. De Aziatische tijgermug die het 
zikavirus waarschijnlijk ook kan verspreiden, komt wel voor in 
Zuid Europa. Daar zijn ook al enkele clusters van dengue en 
chikungunya beschreven, na incidentele introductie van het virus 
vanuit de tropen, bijvoorbeeld met een patiënt die het virus nog in 
het bloed draagt en lokaal geprikt wordt. Intensieve bestrijding 
van muggen maakt dan een einde aan zo’n uitbraakje.
In Nederland komen eitjes of larven van de tijgermug incidenteel 
mee met geïmporteerde producten als autobanden of Lucky 
Bambooplanten. Er zijn maatregelen genomen om te voorkomen 
dat de mug op deze manier wordt ingevoerd en zich hier vestigt, 
laat staan verspreidt. Daarnaast voert de NVWA regelmatig 
controles uit om na te gaan of de mug niet mee is gekomen met 
tweede hands autobanden.
Als de klimaatverandering doorzet tot een niveau dat invasieve 
exoten, zoals de gele koorts of tijgermug, zich wel kunnen 
vestigen, ja dan is de situatie een geheel andere.”

jaap van dissel 
directeur Infectieziektebestrijding RIVM over het zikavirus
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