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MP Rutte tevreden over NSS
Minister-president Rutte toonde zich na afloop van de Nuclear 
Security Summit tevreden over de uitkomst ervan. Hij zei dat, met 
de afspraken over het verkleinen van de hoeveelheid gevaarlijk 
nucleair materiaal in de wereld en over betere beveiliging van het 
resterende nucleaire en radioactieve materiaal, een nieuwe stap is 
gezet op weg naar een veiliger wereld. 

In de afsluitende persconferentie van de NSS bedankte de 
minister-president onder meer ‘de veiligheidsmensen, die ervoor 
hebben gezorgd dat de top veilig verliep’ voor hun inzet. 

In een video die later op de Facebookpagina van de minister- 
president werd gepubliceerd bedankte hij alle mensen die zich 
hebben ingezet: ‘Nederland staat wereldwijd op de kaart. Het  
was een geweldige kans voor Hollandpromotie en die hebben we 
met z’n allen onwaarschijnlijk goed benut. Dit levert banen op  
in Nederland, toekomstige handelsrelaties, bedrijven die gaan 
investeren. Maar natuurlijk het allerbelangrijkste: een wereld  
die veiliger is voor wat betreft de risico’s voor nucleair terrorisme.  
En ik wil al die duizenden mensen die daaraan gewerkt hebben, 
daarvoor ongelooflijk bedanken en respect uitspreken.’

Foto: NSS 2014

Foto: NSS 2014
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Klaar voor de start:  
voorbereiding op de NSS
  Sanne Schulting 

Projectleider oefening NSS Rijk
  Cora-Yfke Sikkema 

Voorzitter Expertgroep OTO

In de aanloop naar de NSS bereidde iedereen zich voor op het 
evenement, zo ook de crisisorganisatie. Daarvoor hebben de 
betrokken partners hun medewerkers opgeleid, getraind en 
beoefend. Voor iedereen was belangrijk dat ten tijde van de NSS alle 
betrokkenen weten wat hun rol is, in welk team zij functioneren, 
wat het doel van het team is en hoe dit team zich verhoudt tot de 
vele andere betrokken organisaties.
Samenwerking is hierbij cruciaal. Er werkten dan ook verschillende 
partijen nauw samen in de voorbereiding op de NSS: de gemeente 
Den Haag, andere gemeenten, de NCTV, verschillende departemen-
ten, de politie, veiligheidsregio’s, inlichtingendiensten en het 
openbaar ministerie. 

ExpErtgroEp oto
Iedere organisatie kent zijn eigen rollen en teams goed en weet hoe 
deze het best kunnen worden voorbereid op een evenement als de 
NSS. Maar hoe verhouden al die verschillende partners zich tot elkaar, 
zeker met een Nationale Politie die als organisatie vrij nieuw is? 
Uitgangspunt was: business as usual, maar op welke punten wordt 
afgeweken van reguliere afspraken en hoe krijgen we het voor elkaar 
dat we elkaars uitgangspunten begrijpen en daar rekening mee 
kunnen houden? De expertgroep Opleiden, Trainen en Oefenen 
(OTO) is in het leven geroepen om die samenhang te bewaken. De 
opdracht van deze expertgroep was om in multidisciplinair verband 
een OTO-programma te realiseren dat het mogelijk maakt dat 
iedereen met een rol in de warme fase adequaat is opgeleid, getraind 
en geoefend voor de eigen rol en de samenwerking met anderen. 
Deze opdracht heeft geleid tot een overall OTO-plan, aansluitend op 
de eigen plannen van betrokken partners. De expertgroep OTO 
bewaakte de samenhang tussen de verschillende onderdelen en 
zorgde voor de inhoudelijke aansluiting van de afzonderlijke 
plannen. Doel van het overall plan was gezamenlijk te oefenen,  
en daarmee te testen of iedereen goed is voorbereid op de NSS. 
Kort samengevat heeft de expertgroep ervoor gezorgd dat duidelijk 
werd waar we elkaar tot dienst kunnen zijn, met elkaar mee kunnen 
oefenen en trainen, elkaar kunnen informeren over eigen rollen en 
bevoegdheden, et cetera. Dat proces liep goed, iedereen was van 
goede wil. Natuurlijk heeft het tot discussies geleid, maar altijd met 
het doel voor ogen dat we samen klaar waren voor het evenement. 

IEdEr apart maar toch ook samEn
Iedere organisatie heeft zijn eigen Opleiden-Trainen-Oefening-plan 
ontwikkeld. Zo heeft de Nationale Academie voor Crisisbeheersing 
voor de crisisfunctionarissen binnen de nationale crisisorganisatie 
een speciaal leerprogramma opgesteld met de focus op de 
voorbereiding van de NSS. Een bijeenkomst waarbij iedereen werd 
bijgepraat over de stand van zaken rondom de NSS was het startpunt. 
Daarbij ging het over de (crisis)organisaties van de Nationale Politie 
(NP), de Veiligheidsregio’s en het Rijk tijdens de NSS. Voor de diverse 
rollen binnen de nationale crisisorganisatie (o.a. voorzitter en 
Adviseur Crisisbeheersing) werden opleidingen georganiseerd die  
in gingen op de specifieke taken en verantwoordelijkheden van 
iedere rol.  
Na de individuele opleidingen werden de teams binnen de  
nationale crisisstructuur getraind. Hierbij kreeg elk team hetzelfde 
crisisscenario voorgeschoteld. De nadruk lag hierbij op het maken 
van daadwerkelijke producten, zoals een communicatieadvies,  
een omgevingsanalyse of een bestuurlijk advies. De output van de 
ene teamtraining werd gebruikt als input in de daaropvolgende 
teamtraining in de keten. De betrokken departementen 
Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Milieu, Defensie, 
Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie kenden een brede 
vertegenwoordiging bij de diverse programmaonderdelen. 

Daar waar mogelijk werd in de individuele OTO-programma’s de 
samenwerking met elkaar opgezocht. Zo namen de verschillende 
partijen deel aan elkaars opleidingen en trainingen, soms als 
letterlijk onderdeel van het team. De Nationale Politie zat bijvoor-
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beeld als expert aan tafel bij teamtrainingen van het Rijk en in 
Veiligheidsregio Haaglanden trainden brandweer, gemeente en 
Ghor samen met vertegenwoordigers van de Nationale Politie.  
Als partijen niet als deelnemers aan tafel zaten, boden zij vaak 
tegenspel vanuit een responscel.  

kErs op dE taart
Alle OTO-activiteiten mondden uit in de eindoefening als kers  
op de taart in de voorbereiding.
• De Nationale Politie oefende drie dagen achter elkaar als 

generale repetitie voor de NSS.
• Het Rijk oefende op 5 februari of de Rijkscrisisstructuur 

voldoende functioneerde, dus had scenario’s ontwikkeld  
die leidden tot opschaling van haar crisisstructuur.

• De Veiligheidsregio’s Haaglanden, Rotterdam Rijnmond, 
Kennemerland, Hollands Midden en Amsterdam Amstelland 
oefenden gedurende de drie dagen op verschillende momenten 
mee met de generale repetitie van de NP. Ieder met een aantal 
eigen verhaallijnen om hun informatie- en communicatie- 
processen te beoefenen, evenals de op- en afschaling.

• Er werd voor het eerst met alle partners samen netcentrisch 
gewerkt via de zogenaamde All Source Information Cell (ASIC). 

Veel partijen, veel scenario’s en verhaallijnen, veel oefendoelen en 
dat alles binnen de eigen oefening die nauw samenhangt met de 
oefeningen van de andere partners. Dat vergt veel voorbereiding  
en afstemming. Een voorbeeld: alle verschillende scenario’s zijn 
uitgewerkt in berichten via de methodiek van de Nationale Politie. 

Het Rijk, Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio’s, KMar en de 
verschillende onderdelen van de Nationale Politie hebben in een 
week alle injects in JEMM (het digitale oefensysteem wat bij de NP 
gebruikt wordt) gezet. Zo kwamen alle verhaallijnen bijeen in een 
groot systeem. Die verhaallijnen varieerden van grote incidenten 
zoals een DDos aanval op Schiphol, waardoor het vliegverkeer 
ernstig verstoord was of een verkeersinfarct in de Randstad tot 
kleinere incidenten als spontane demonstraties en drinkwater- 
problemen in Katwijk. De uitdaging was dat het geheel realistisch 
bleef en we geen Armageddon zouden creëren. Het was hard  
werken maar het resultaat mocht er wezen.

rEsultaat
En dan is het zo ver. Na weken van voorbereiden, afstemmen en 
puzzelen kwam alles samen van 4 tot en met 6 februari. Liaisons in 
elkaars responscel moesten er voor zorgen dat  alle verhaallijnen in de 
pas bleven lopen en niet hun eigen leven gingen leiden. Dit bleek nog 
wel eens een uitdaging. Zo hield de aanwezigheid van moslimextre-
misten niet alleen de Nationale Politie langer bezig dan gepland, 
maar werd het ook onderdeel van het spel op Rijksniveau. En was dat 
ene stoetje nou wel of niet al aangekomen in het World Forum? 

Alle informatie kwam bijeen in de ASIC en werd vanuit daar weer 
gedeeld met alle partijen. Ron Maas, ketenregisseur van de ASIC, 
verwoordt het zo: “Het is mooi hoe je in deze multidisciplinaire 
samenstelling toch een gedeeld beeld krijgt wanneer verschillende 
werelden bij elkaar komen”.

Tijdens de eindoefening is veel en goed samengewerkt. Het 
voorbereidingsproces en overleg tussen de verschillende partijen 
heeft wederzijdse kennis en begrip van elkaars processen en 
producten opgeleverd. Of, zoals Mirella Tijhaar, Programma- 
manager van de Nationale Academie voor Crisisbeheersing, 
verwoordt: “De oefening was een prachtig sluitstuk van het  
overall  OTO-programma dat we gezamenlijk zijn gestart.”  

klaar voor dE nss
Startbijeenkomsten, opleidingen, roltrainingen, teamtrainingen, 
eindoefening/generale repetitie, werkconferenties en reflectie- 
momenten. Ter voorbereiding op de NSS is veel uit de kast gehaald 
om iedereen het vertrouwen te geven in zijn rol ten tijde van de NSS.  
Er is veel tot stand gekomen en er is telkens gekeken hoe de lessen 
vertaald kunnen worden tot de laatste puntjes op de i. Met als 
eindresultaat dat we konden concluderen dat we zeker klaar  
waren voor de NSS!

Briefing NSS-motorbegeleiding op het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Foto: NSS 2014
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Internationale oefening @tomic 2014

“Nucleair puzzelen met 250 man”
  Lodewijk van Wendel de Joode 

Senior communicatieadviseur, NCTV

Ruim 250 vertegenwoordigers uit 50 landen waren 18 tot en met 20 
februari naar Maastricht gekomen voor de internationale oefening  
@tomic 2014 over het voorkomen van nucleair terrorisme. “It was  
@tomic 2012 on steroids” zo vatte oefenleider Paul Butler deze 
internationale oefening samen. Het was groter, sneller en nóg 
realistischer dan de vorige oefeningen. @tomic 2014 is de zesde 
internationale oefening sinds 2009 over het voorkómen en bestrijden 
van een Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleaire (CBRN) 
aanslag. Organisator was de Nationaal Coördinator Terrorisme- 
bestrijding en Veiligheid (NCTV) samen met het ministerie van 
Buitenlandse Zaken en andere (inter)nationale partners. Het scenario 
draaide om een dreiging en later aanslag met nucleair materiaal, 
gericht tegen de voedselketen. @tomic 2014 was een officieel 
side-event van de Nuclear Security Summit.

De NCTV heeft bij het organiseren van @tomic 2014 nadrukkelijk de 
moeite genomen om aanbevelingen uit de @tomic-oefening van 
twee jaar eerder mee te nemen. Toen werd bijvoorbeeld geconsta-
teerd dat het mediabewustzijn verhoogd kon worden, zowel 
nationaal als internationaal. Daarnaast werd meer aandacht gevraagd 
voor o.a. cyber security, crisiscommunicatie en het verhogen van 
nucleaire kennis. Verder werd er toen gepleit voor meer “real time” 
oefenen, dus de druk flink op te voeren om nóg meer te ervaren hoe 
het “echt” is. De spelende landen konden langs zeven teams van 
Subject Matter Experts (SME) voor advies over o.a. cyber security, 
Forensics en Emergency Management.

harry pottEr En “csI-EffEcts”
De verwachtingen waren hooggespannen. Zeer hoog. “Interpol  
and Europol were almost regarded as some kind of Harry Potter 
organizations that would solve all peoples problems”, glimlachte 
een expert op het gebied van Law Enforcement. Daarmee suggere-
rend dat er meer bewustzijn nodig is van de mogelijkheden, 
producten en diensten van beide organisaties en ook van de 
beperkingen en verschillen. Dezelfde hoge verwachtingen hadden 
veel landen van het sporenonderzoek in de SME-Forensics. 
“Sometimes the SME had to manage the expectations due to the 
“CSI-effects”. Not everything can be done as swiftly and easily as in 
the television shows”. @tomic 2014 bood in ieder geval een mooie 
praktijkervaring om de genoemde observaties te onderstrepen.

“not thErE to gIvE you answErs ...”
In vergelijking met @tomic 2012 waren er veel meer landen met 
cyberexpertise in het team, zo constateerde de SME Cyber Security 
tevreden. In plaats van het bouwen van een cyber security community, 
kunnen we nu de stap maken naar het versterken van die community. 

“The cyber team is not there to give you answers, but will send you off 
with even more questions”, zo plaagde de vertegenwoordiger van 
deze SME de aanwezigen. Tijdens de oefening werd duidelijk wat hij 
bedoelde: met gerichte vragen hielpen hij en zijn collega’s de 
landenteams betere inschattingen te maken van de impact van 
diverse cyberdreigingen in het scenario.

vuurrood
Communicatie was zichtbaar aanwezig in alle opzichten: een 
vuurrode stand, middenin de centrale zaal met alle landen erom 
heen. De SME Public Communication – lees: crisiscommunicatie 
– constateerde verheugd dat alle landen streefden naar eenduidige 
communicatie. Een uitdaging met zoveel verschillende landen en  
zo veel verschillende culturen, maar gewenst, want “people don’t 
panic because they get bad news, but from contradictory messages 
by authorities”. Verhogen van mediabewustzijn was één van de 
aanbevelingen uit @tomic 2012. Het was goed te zien dat landen 
daar serieus werk van hebben gemaakt. Veel landen waren zeer 
actief op social media en wisten ook de weg naar de mediaroom 
voor een persverklaring goed te vinden.

wIntErspElEn
“It was a terrific exercise. It is going to be very difficult to top this,” 
aldus de Britse vertegenwoordiger van de SME Law Enforcement 
International. En toch werden hij en zijn vele internationale 
collega’s uitgedaagd om het te proberen, want zowel de NCTV Dick 
Schoof als zijn collega Paul Gelton riepen de aanwezige landen op 
– geheel in stijl met de Winterspelen van dat moment – “de fakkel 
over te nemen”. De resultaten van @tomic 2014 worden uiteraard 
gedeeld met alle spelers, maar ook met alle betrokken partijen bij 
de Nuclear Security Summit.

1

 Results

 Photos

 Scenario 

The Netherlands, 18-20 February 2014
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Balanceren op de rode lijn
De samenwerking in het kader van de NSS bleek een testcase voor het op nationale schaal organiseren van  samenwerking 
tussen overheden, uitvoerende diensten, sectoren en bedrijfsleven. Het was daarbij de uitdaging om de rode lijn van de 
ministeriële commissie NSS handen en voeten te geven: organiseer een waardige en ongestoorde top, waarbij het maat-
schappelijke leven niet tot stilstand komt. Voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) betekende dit een 
voortdurend streven naar het evenwicht tussen veiligheid en maatschappelijke continuïteit, en de daarmee samen- 
hangende keuzes; balanceren op de rode lijn. Deze balans is zowel in de voorbereiding als in de uitvoering gevonden.

  Drs. Melle van den Berg, Capgemini Consulting 
Adviseur NSS, IenM

  Mr. Peter Westerbeek 
Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing IenM, 
Coördinerend projectleider NSS IenM

Balans In dE voorBErEIdIng 
De organisatie van de NSS was de grootste veiligheidsoperatie die 
Nederland ooit heeft meegemaakt. Het Ministerie van IenM was 
tijdens de voorbereiding actief in de nationale projectorganisatie en 
had een belangrijke rol bij de voorbereiding op en de uitvoering van 
de veiligheidsmaatregelen. Voor IenM was de proportionaliteit van 
de (te nemen) beveiligingsmaatregelen een leidend principe, in de 
zin dat er een balans zou worden gezocht tussen een aanvaardbaar 
niveau van beveiligingsmaatregelen en het capaciteitsverlies dat 
door deze maatregelen zou worden veroorzaakt (maatschappelijk 
draagvlak). 

IenM was daarmee op rijksniveau de natuurlijke tegenhanger van de 
veiligheidspartijen (NCTV, Nationale Politie, Defensie, veiligheids-
diensten etc.). De voorgenomen beveiligingsconcepten zouden 
namelijk vooral hun impact hebben op beleidsdomeinen van IenM 
(verkeersmobiliteit, luchtvaartsector, milieu etc.). Deze balans kreeg 
inhoud in de expertgroepen waar IenM-belangen aan de orde waren, 
zoals mobiliteit,  transport te beveiligen personen, luchtruimbewa-
king- en beveiliging en maritieme beveiliging. Door in deze 
expertgroepen aanwezig te zijn en deskundigeninbreng te leveren 
werden de IenM-belangen al in een vroeg stadium ingebracht.  
De proportionaliteit van de maatregelen werd daarmee veelal al 
ingeregeld aan de voorkant, op het niveau van de  strategisch- 
tactische beveiligingsplannen.  Het unieke van de voorbereiding  
van de NSS was dat het op nationale schaal belangen en actoren aan 
tafel bracht en dat men in vrijwel alle gevallen elkaar heeft kunnen 
vinden, met respect voor wederzijdse belangen. Zonder dat escalatie 
nodig was op het hoogste niveau en zonder dat men elkaar bij de 
uitvoering van de plannen operationeel in de wielen heeft gereden.

Foto: NSS 2014
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Balans In dE uItvoErIng 
De NSS stelde Nederland voor de grootste mobiliteitsoperatie ooit. 
Om het vervoer tussen Schiphol en Den Haag veilig en ongestoord 
en met het nodige cachet te kunnen laten verlopen, was het 
noodzakelijk om een groot aantal wegafzettingen en andere 
verkeersmaatregelen te realiseren. Een belangrijk onderdeel van  
de beveiligingsmaatregelen was het inrichten van een corridor 
tussen Schiphol en Den Haag ( traject A5-A4-A44-N44-N14).  
Op het rijkswegennetwerk en het onderliggende wegennetwerk 
moest voldoende ruimte gecreëerd worden om de meer dan 1000 
motorcades (verplaatsing delegatie met motorbegeleiding) ruim baan 
te kunnen geven. Zonder flankerende (balancerende) maatregelen 
zouden deze logistieke- en veiligheidsmaatregelen tot een dagen-
lang verkeersinfarct in de Randstad leiden, met alle gevolgen van 
dien voor de maatschappelijke continuïteit in dit gebied. 

Om zo’n verkeersinfarct te voorkomen hebben de betrokken 
wegbeheerders (Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten) in de 
aanloop naar de NSS een gezamenlijk verkeersplan ontwikkeld en 
tijdens de top uitgerold: een novum in de Nederlandse geschiede-
nis, en een voorbeeld voor toekomstige grootschalige evenemen-
ten. In totaal 40 wegbeheerders hebben onder coördinatie van 
Rijkswaterstaat gezamenlijk de gemeentelijke, Randstedelijke en 
landelijke omleidingsroutes ingesteld (en 3000 tijdelijke borden 

vervaardigd en geplaatst).1 Daarbij werd de balans gevonden tussen 
het belang van bewaken en beveiligen en het belang van een 
voldoende verkeersmobiliteit. Resultaat van deze samenwerking 
was bijvoorbeeld de inzet van een Quick Movable Barrier, waardoor 
een veiligheidsafzetting flexibel kon worden ingezet en de impact 
op de verkeersdoorstroming  aanzienlijk beperkt kon blijven. 

Door de spoorsector werden maatregelen getroffen om het 
wegverkeer nog verder te ontlasten. Door het bijplaatsen van 
treinstellen creëerde de NS extra reizigerscapaciteit. Tegelijk werd 
door ProRail op ‘kritieke punten’ extra personeel voor incidenten-
management toegepast, waardoor een vlotte doorstroming van het 
treinverkeer bij een eventueel incident/storing werd geborgd.

Een belangrijk en bepalend element was het (tijdig) opstarten van 
een gezamenlijke publieks- en doelgroepcommunicatie. Zo zijn  
er door de NCTV, gemeenten en Rijkswaterstaat gezamenlijke 
bijeenkomsten belegd voor ondernemingen, vitale bedrijven en 
andere instellingen die hinder zouden kunnen ondervinden. Naar 
aanleiding van deze bijeenkomsten hebben deze bedrijven hun 
processen kunnen aanpassen tijdens de NSS. IenM werkte daarnaast 
samen mét de regionale wegbeheerders, de NS en ProRail om door 
intensieve communicatie een gedragsverandering te stimuleren bij 
de automobilist. Ook werden werknemers in de publieke  sector 
gestimuleerd thuis te werken of met het openbaar vervoer te 
komen. 

Tijdens de top was binnen IenM de crisisbeheersingsorganisatie 
opgeschaald van regio tot en met het ICCb, met het DCC IenM als 
scharnierpunt richting de nationale crisistructuur (ASIC, AT, ICCb).   

Al met al een gezamenlijke operatie zonder weerga, die heeft 
bijgedragen aan veilig en tijdig vervoer van de delegaties in de 
Randstad én waarbij tegelijkertijd het verkeer in de Randstad 
doorgang kon vinden.

1 Het concept achter dit verkeersplan is door Arcadis gepresenteerd tijdens de 
NSS Innovation Room. 

Foto: NSS 2014

Foto: Novum
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cBrn-rEsponsunIt rIvm 
Ook op het gebied van beveiliging is veel samengewerkt, waarbij 
een veilige uitvoering van de top de inzet was, maar ook het belang 
van de omwonenden niet uit het oog werd verloren. Een van de 
scenario’s waarop in dit verband werd voorbereid, was een 
CBRN-aanslag op of rond het World Forum (WF). Tijdige detectie van 
een dergelijke aanslag is een eerste voorwaarde om ernstige effecten 
te voorkomen. Deze detectie werd tijdens de NSS verzorgd door de 
CBRN-responsunit van het RIVM. De unit bestaat uit onderling 
afgestemde onderdelen, zoals een mobiel chemisch/biologisch 
laboratorium, een radiologische meetwagen, een gaspakkenteam, 
een interventieteam en is aangesloten bij het Landelijk 
Laboratorium Netwerk terroristische aanslagen (LLN-ta). 

Bijzonder was de innovatieve inzet van mobiele radiologische 
meetposten. Deze meetposten (palen) zijn autonoom inzetbaar, 
met  eigen elektriciteit en dataverbindingen aan boord.  
De meetpalen worden aanvullend gebruikt op het Nationale 
Meetnet Radioactiviteit voor het registreren van kernongevallen. 
Het mobiele concept maakte de meetpalen bij uitstek geschikt  
voor inzet op en rondom het WF, om bijvoorbeeld kwaadwillende 
verspreiding van radiologische stoffen te kunnen detecteren.  
De inzet van deze unit was het resultaat van een bijzondere 
samenwerking tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
(verantwoordelijk voor gasten op het WF), de veiligheidsregio 
Haaglanden (verantwoordelijk voor de omgeving), het RIVM en 
IenM. De responsunit is tijdens de top tevens gepresenteerd in  
het kader van de NSS Innovation Room.

nss als modEl voor samEnwErkIng
Het samenwerkingsmodel van de NSS vormde een unieke speciaal 
toegesneden uitvoering van het voorbereidingsmodel voor een 
nationaal evenement. Vanaf meer dan een jaar voor de top werd 
samengewerkt door de diverse ministeries, veiligheidsregio’s, 
politiediensten, defensie, vitale sectoren etc. Het gekozen samen-
werkingsmodel vormde een solide basis voor een geslaagde top. De 
belangrijkste leerpunten van deze vorm van samenwerking liggen in 
het gezamenlijk dragen van verantwoordelijkheid, het (h)erkennen 
van elkaars belangen en het uitdragen van een gedragen kernbood-
schap. Toekomstige evenementen zullen kunnen teruggevallen op 
de organisatorische verbanden en draaiboeken die nu zijn 
opgesteld.

Foto: NSS 2014

Rijkswaterstaat Verkeerscentrale Rhoon
Foto: NSS 2014
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Lege snelwegen door impactcommunicatie 
Communicatie is altijd en overal, maar tijdens een internationaal evenement als de NSS 2014 is open, tijdige en 
transparante communicatie van cruciaal belang. Door op de juiste manier en het juiste moment te communiceren  
creëer je begrip bij omwonenden, bijna lege snelwegen en lachende delegatieleden. Dido van Holthe, projectleider 
communicatie NSS bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en Judith Sluiter, hoofd van de Eenheid Communicatie  
bij de NCTV werkten vanuit hun eigen rol aan de communicatie in, over en voor de NSS. Een dubbelinterview. 

  Lucinda Sterk 
Communicatieadviseur, Nationaal Crisiscentrum

wat was dE grootstE communIcatIEvE uItdagIng?
Van Holthe: “Voor mij zijn er drie grote uitdagingen geweest.  
De eerste is de samenwerking met en tussen het zeer grote aantal 
stakeholders en de uitdaging om al deze partners op één lijn  
te krijgen met de  inhoud en timing van alle communicatie.  
De tweede is draagvlak creëren en medewerking verkrijgen 
voor de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en weg- 
afsluitingen. En tegelijk de profilering en positionering  
van Nederland als land van vrede, recht en veiligheid,  
en Den Haag als logische gaststad voor de NSS2014.” 

Sluiter: “Een grote uitdaging is voor mij toch wel de omvang 
van de NSS geweest. Het simpele feit bijvoorbeeld dat de 
hoofdroute liep van Schiphol via de A4, A44 en overging in  
de corridor in Den Haag maakte dat we te maken hadden  
met bijna 20 gemeenten, twee provincies en nog veel meer 
partijen. We hebben van de troonwisselling, en de gemeente 
Amsterdam moet ik daar veel credits voor geven, geleerd dat je 
de veiligheidsmaatregelen niet zomaar plompverloren kunt 

afkondigen maar vooraf goed en helder moet communiceren naar  
de samenleving. Alleen zo creëer je draagvlak. Je moet een realistisch 
beeld schetsen van de verwachte impact van de veiligheidsmaatrege-
len bij een evenement van deze omvang. Dus afgezette wegen, en zeer 
ernstige verkeershinder. Dat noemen we impactcommunicatie. Weet 
de samenleving van te voren wat ze te wachten staat en wat men zelf 
kan ondernemen om die hinder te omzeilen”

waar haddEn jullIE jE op voorBErEId?
Sluiter: “We hebben gewerkt met zo’n 35 scena-
rio’s, waar de hele crisisorganisatie zich op heeft 
voorbereid. Omdat de NSS als Nationaal Evenement 
was aangemerkt, was het van belang om de 
crisiscommunicatie op dezelfde manier voor te 
bereiden. Dus inclusief een draaiboek, trainen en 
oefenen. Het grootste winstpunt hierbij was dat we 
door de impactcommunicatie al heel veel wisten 
over de inhoud van de operatie. Je hebt  zoveel 
inhoudelijke kennis dat je een incident ook klein 
kan houden. Bijvoorbeeld toen de F16’s de lucht 
ingingen om een vrachtvliegtuig uit Amerika te 
begeleiden dat geen toestemming had om het 
Nederlands luchtruim te betreden.” 

Van Holthe: “Vanuit het organiserend ministerie 
van Buitenlandse Zaken waren wij vooral gericht 
op de inhoudelijke en organisatorische voorberei-
dingen van de top zelf. Inhoudelijk vond er 
voorafgaand aan de NSS een aantal internationale 
bijeenkomsten plaats. Dat waren belangrijke 
communicatie-momenten. Daarnaast hebben we 
het inhoudelijke verhaal rondom de NSS gefaseerd 
opgebouwd. We zijn begonnen met een voedings-
bodem, waarin we communiceerden over nut  
en noodzaak van de top, en de relevantie ervan 
voor Nederland. Daarna zoomden we in op de 
maatregelen en op de gevolgen daarvan, waarna 
we naarmate de top dichterbij kwam dieper 
ingingen op de inhoud en resultaten van de NSS.” 

hoE was dE communIcatIE 
gEorganIsEErd?
Sluiter: “We hadden de communicatie langs vier 
hoofdlijnen georganiseerd. Eerst communicatie Cartoon: Arend van Dam
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over het belang van de NSS voor Nederland en Den Haag. Dan 
communicatie over impact van de veiligheidsmaatregelen en 
mobiliteit, en de communicatie over de inhoudelijke resultaten  
van de Top. Ten slotte bereidden we ons voor op de eventuele 
crisiscommunicatie.”

Van Holthe: “Bij BZ werkten we met een steeds groter wordend NSS 
Communicatie-team.  Daarnaast was BZ initiator en voorzitter van  
het Kernteam Strategische Communicatie. Hierin werd de commu-
nicatiestrategie bepaald en vond afstemming en besluitvorming 
plaats. Ook zat BZ het Breed Communicatie Overleg en het 
woordvoerdersoverleg voor, en namen we deel  aan de expert- en 
werkgroepen van de NCTV, zoals de Werkgroep Crisiscommunicatie 
en de Expertgroep Communicatie en Veiligheid.” 

wat had achtEraf gEzIEn andErs gEkund?
Sluiter: “De voorbereidingstijd was erg lang en dat creëert een traag 
proces. Kortere voorbereidingstijd vergt sneller beslissen, intuïtie-
ver handelen. Daarnaast zou je aan de voorkant bespreekbaar 
moeten maken dat een dergelijk evenement kansen biedt voor alle 
betrokken organisaties. Iedereen wil schitteren en dat mag ook. Het 
is volkomen legitiem om je als organisatie te laten zien en de NSS 
bood genoeg zonlicht voor iedereen.” 

Van Holthe: “Ik ben het wel met Judith eens dat de voorbereidings-
tijd lang is geweest en dat dat soms de snelheid van besluitvorming 
dempte. Aan de andere kant hebben we deze ‘incubatietijd’ hier en 
daar ook nodig gehad. De grootte en impact van de NSS was 
dermate uniek, dat iedereen tijd nodig heeft gehad om de volle 
omvang ervan goed tot zich door te laten dringen.” 

wat maaktE dE nss tot EEn gEslaagd EvEnEmEnt?  
Van Holthe: “In het algemeen kun je zeggen dat de zeer gedegen 
voorbereiding en intensieve samenwerking tussen alle partners 
daaraan zeker hebben bijgedragen. Ook de positieve berichtgeving, 
het vlekkeloze verloop, de doortimmerde communicatie, het feit 
dat zich geen noemenswaardige incidenten hebben voorgedaan, 
maakt de NSS tot een geslaagd evenement. Plus het feit dat Obama 
naar Nederland kwam en dat de Nederlanders massaal gehoor 
hebben gegeven aan de oproep om zo veel mogelijk thuis of elders 
te werken. En last but not least:  het prachtige voorjaarsweer waardoor 
Nederland zich van haar allermooiste kant kon laten zien.” 

Sluiter: “Daar ben ik het helemaal mee eens. Het gevoel van trots 
overheerst. Dat we in dit overgeorganiseerde land publiekscommu-
nicatie tot op inwonersniveau succesvol hebben uitgevoerd is heel 
bijzonder.” 

Zie ook:  http://www.communicatieonline.nl/blog/
nucleaire-top-5-reputatielessen

Schiphol

A43km

A4
A9

A9

Hoofddorp

Vijf-
huizen

Po
ld

er
ba

an

Zw
an

en
bu

rg
ba

an

A5

Afgesloten
gebied

A5

bron: rijkswaterstaat  *zo 23/04 ( 16:00) -  ma 24/04 (15:00) en di 25/04 (13:00) - wo 26/04 (05:00), wijzigingen voorbehouden

Veiligheidsoperatie rond nucleaire top Den Haag strekt zich uit over groot deel Nederland

10km

Utrecht

A2

A1
A6

A9

A4

A4

A9

A9

A13

A20

A10

A12

A44

Den Haag

Rotterdam

Rotterdam The Hague
Airport (parkeerplaats van
aantal delegatie-vliegtuigen)

Kurhaus

Okura

Hotels van Oranje
    Huis ter Duin

Luchtruim-
bewaking
door F-16’s
en AWACS-
vliegtuigen

Tijdens de top blijven F-16’s 
24 uur per dag in de lucht. Ze
dienen onbekende vliegtuigen 
te onderscheppen, te identi�ceren 
en eventueel uit te schakelen

Leeuwarden

Volkel

Eindhoven

Schiphol

NAVO-basis Geilenkirchen (AWACS)

AmsterdamHaarlem

Kpt. Burgerveen

Vliegkamp
Valkenburg

N20
6

N44

N14

Noord-
wijk

13.000

3.000
DEFENSIE

Marineschepen voor de kust, 
luchtruimbeveiliging

Grensbewaking, beveiliging 
Koninklijk Huis, Catshuis, luchthavens

Algemene 
beveiliging, 
verkeersregeling

POLITIE

MARECHAUSSEE
4.000

Totaal vliegverbod
23-25 maart

Vliegverbodzone
23- 25 maart
voor recreatie-
vliegtuigen,
ballonvaart, 
drones en 
helikopter- en
businessvluchten

Vliegbeperkingen

Vliegverbodzone

Nucleaire top in
World Forum
24 + 25 maart

Voor de kust:
commando-
fregat en 2
patrouille-
schepen

Nieuw Milligen
(radarstation)

Vliegtuigen 
wereldleiders 
worden op 
Polderbaan
geparkeerd.

in de richting Den Haag afgesloten
enkele rijstroken richting Den Haag
afgesloten

luchtafweer-
installatie

basis Apache-
helikopters

extra beveiligde
hotels delegaties

in beide richtingen afgesloten
Afsluitingen  23 - 26 maart*

Inzet personeel

in beide richtingen afgesloten,
kruisend verkeer toegestaan

alternatieve route 
Amsterdam-Den Haag-Rotterdam

Delegaties

D
el

eg
at

ie
s

N E D E R L A N D

NEDERLAND

BELGIË

http://www.communicatieonline.nl/blog/nucleaire-top-5-reputatielessen
http://www.communicatieonline.nl/blog/nucleaire-top-5-reputatielessen


Thema: Nuclear SecuriTy SummiT 2014

12 | Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing 2014 - nr. 2

Projectdirecteur NSS Wilma van Dijk blikt terug

Obama ontmoeten is 
‘kroon op het werk’
  Lucinda Sterk 

Communicatieadviseur, Nationaal Crisiscentrum 

De organisatie was ‘flawless’ en het was ‘truly gezellig’. Grote 
complimenten uit de mond van Obama bestemd voor iedereen die 
meewerkte aan de Nucleair Security Summit (NSS). Voor projectdi-
recteur NSS Wilma van Dijk ging de President een stapje verder: een 
handshake, een fotomoment en een persoonlijk dankwoord. Het is 
voor Wilma de kroon op het werk. “Ik ben een trots en gelukkig 
mens.”

tErugBlIk
Een week nadat alle regeringsleiders het land weer hebben verlaten, 
blikt Wilma van Dijk  met een tevreden gevoel terug. De NSS was 
een ongekend evenement. Ongekend qua omvang, samenwerking 
en inzet van duizenden mensen. “Ik was ervan overtuigd dat het 
goed zou gaan”, vertelt Wilma. “We waren zo goed voorbereid, we 
konden van elkaar op aan. De partners in de veiligheid, burgemees-
ters, wij hebben elkaar in de opbouw van het evenement leren 
kennen. Niet alleen op professioneel vlak maar ook daarnaast.  
Dat is de grootste succesfactor geweest. Dat je elkaar kent,  
elkaar weet te vinden, elkaar vertrouwt en elkaar iets gunt.”

asIc
Het samenspel dat opbloeide in het complexe veiligheidsdomein 
op bestuurlijk, tactisch en operationeel gebied beschouwt Van Dijk 
als het grootste succes van de nucleaire top. “Voor de top werd er al 
op kleine schaal samengewerkt, maar de opdracht om de NSS 

Foto: NSS 2014 Foto: ANP
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veilig, waardig en ongestoord te laten verlopen, riep op tot 
grootschalige samenwerking. En om tot dat gemeenschappelijke 
doel te komen, zijn er vele stappen gezet. Een mooi voorbeeld 
daarvan is het ASIC (All Source Information Cell). Is dat van de 
veiligheidsregio? Van de Politie? Nee, de ASIC was en is van ons 
allemaal. We hadden één informatievoorziening nodig om tot  
één gezamenlijk beeld te komen. We hebben daarin veel van  
elkaar geleerd, het was uniek.”

moBIlItEIt
“Een ander voorbeeld van samenwerking is de mobiliteit. Toen  
de hoofdroute was bepaald, werden de consequenties in kaart 
gebracht. Wat betekende het afsluiten van wegen voor de voortgang 
van het maatschappelijk verkeer? Voor bedrijven? Voor scholen?  
We hebben het onszelf niet gemakkelijk gemaakt. We konden er 
ook voor kiezen om alles helemaal plat te leggen, maar dat hebben 
we nadrukkelijk niet gedaan. Het was niet eenvoudig om een balans 
te vinden tussen de veiligheid en de voortgang van de maatschap-
pelijke continuïteit. Het heeft veel gevraagd van de wegbeheerders 
van gemeenten, provincie en rijk, de politie, de hulpdiensten,  
van de samenleving, van ons allemaal.”

oBama
“Samen met enkele collega’s kreeg ik de kans om hem te ontmoe-
ten. De president heeft  mij persoonlijk bedankt voor de organisatie 
van de NSS. Ik heb hem op zijn beurt weer bedankt voor ‘the 
opportunity’. Het was erg bijzonder om hem de hand te mogen 
schudden. Ik ben zeer onder de indruk van die man. De aankomst 
op het Museumplein in Amsterdam was een ballet van helikopters, 
erg bijzonder. Als die man ergens binnen komt dan staat er ook 
iemand, hij vult echt de ruimte. De handdruk van de President is  
de kroon op mijn werk.” 

afrondIng
“Ik hoop echt dat we de samenwerking kunnen vasthouden.  
Waar we voorheen sterk leunden op de fysieke beveiliging als 
graadmeter voor de veiligheid heeft NSS ons geleerd nadrukkelijk 
ook de cybersecurity daarin te betrekken. Natuurlijk zijn er details 
die aandacht verdienen. De voorbereiding had achteraf gezien 
misschien korter gekund. Persoonlijk gezien was deze functie een 
ongekende uitdaging. Of ik ooit nog een NSS wil organiseren?  
Nee, die eer laat ik aan iemand anders.”

Cartoon: Arend van Dam
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NSS ook inhoudelijk geslaagd

Tijdens de Nuclear Security Summit in Den Haag kwamen 58 
wereldleiders met hun delegaties bij elkaar om te spreken over 
nucleaire beveiliging. Zij werden geacht te komen tot een slotver-
klaring die de deelnemende landen (53 in totaal) committeert  
aan concrete maatregelen om de beveiliging van radiologisch  
en nucleair materiaal te verhogen en zo het risico op nucleair 
terrorisme te verminderen. Het zogenaamde “The Hague Nuclear 
Security Communique” bouwt voort op de slotverklaringen van de 
NSS 2010 (Washington) en NSS 2012 (Seoul). Het communiqué is tot 
stand gekomen onder leiding van Piet de Klerk, Nederlandse NSS 
sherpa en oud-ambassadeur in Jordanië. Hij werd bijgestaan door 
het zogenaamde sherpateam. Dit team heeft sinds de NSS 2012 met 
hun tegenhangers van de andere NSS landen onderhandeld over de 
precieze tekst van de slotverklaring, zodat die tijdens de NSS zelf 
kon worden vastgesteld.

Als voorzitter van de onderhandelingen is het belangrijk je zoveel 
mogelijk boven de partijen op te stellen als neutrale bemiddelaar.  
Je kunt je dus niet alleen maar richten op het promoten van je eigen 
nationale standpunt, maar moet dit en de vele andere standpunten 
bij elkaar proberen te brengen. Niettemin zijn voor Nederland 
belangrijke punten en prioriteiten terug te vinden in de slot- 
verklaring. 

  Tom van den Berk 
Projectleider, afdeling Risicoaanpak, NCTV

  Marco Schraver 
Beleidscoördinator Security Nucleair, 
Ministerie van Economische Zaken

Foto: NSS 2014
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Eén van de voor Nederland belangrijke punten is de ratificering  
van relevante internationale verdragen en protocollen, zoals het 
Verdrag inzake fysieke bescherming van kernmateriaal. Een oproep 
hiertoe is in het communiqué terechtgekomen. Ter ondersteuning 
hiervan is er door Nederland een actieve lobby gevoerd om landen 
tot ratificatie te doen overgaan. Met succes, want tussen 2012 en 
2014 is het aantal landen dat dit verdrag geratificeerd heeft, 
toegenomen. 

Nederlandse expertisegebieden zoals cybersecurity en nuclear forensics 
hebben een prominente rol in het communiqué. Via het Nederlands 
Forensisch Instituut (NFI), een van de internationale koplopers op 
het gebied nuclear forensics, zal Nederland zich hierdoor ook de 
komende jaren internationaal kunnen blijven profileren. De kans 
op succesvolle opsporing en vervolging van terroristen en crimine-
len in het bezit van nucleair of radiologisch materiaal wordt 
hierdoor groter.

Belangrijk is tevens dat wederom wordt opgeroepen tot het 
verminderen van de hoeveelheid gevaarlijk nucleair materiaal in  
de wereld. Ook zijn er concrete afspraken gemaakt om bestaand 
nucleair en radiologisch materiaal beter te beschermen. De 
toevoeging van radiologische bronnen is deels nieuw, aangezien  
de aandacht hiervoor voor een groot deel naar nucleaire bronnen 

uitging. Van de 53 aanwezige landen hebben 34 landen beloofd de 
andere landen toe te staan te komen kijken of deze afspraken ook 
daadwerkelijk worden nageleefd.

Ook wordt in het communiqué erkend dat internationale organisa-
ties zoals het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) en de 
Verenigde Naties een sterke rol dienen te hebben op het gebied van 
nucleaire beveiliging. Dit is in lijn met het Nederlands beleid om de 
internationale rechtsorde te versterken.

Een laatste belangrijk speerpunt van het Nederlandse voorzitter-
schap was het versterken van de dialoog tussen overheid en de 
industrie. De particuliere nucleaire sector is immers de eerste 
verdedigingslinie op het vlak van nucleaire beveiliging. Versterking 
van deze dialoog is onder meer gebeurd via het bevorderen van de 
Nuclear Industry Summit (NIS) door de Rijksoverheid. Tijdens dit 
side event voor de nucleaire industrie is eveneens een ambitieuze 
slotverklaring aangenomen.

Door het succesvolle verloop van de top hebben Nederland en  
Den Haag hun reputatie als voorvechter van internationale samen- 
werking en internationaal recht bevestigd. Hoewel niet direct 
gerelateerd aan nucleaire veiligheid is ook dit een winstpunt voor 
Nederland van de NSS.

Cartoon: Arend van Dam
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NSS Innovation 
Award 
Tijdens de NSS top op de NSS Innovation Room expositie  
is de ZEPCAM helmcamera technologie geselecteerd als  
meest innovatieve oplossing om de veiligheid te vergroten.  
De security-oplossing met helmcamera met live video  
streaming via 4G mobiel internet en digitale plaatsbepaling  
werd gepresenteerd door de Nederlandse Bereden Politie. 
 
Op de expositie werden de 20 meest innovatieve technolo-
gieën gepresenteerd die Nederland momenteel op beveili-
gingsgebied te bieden heeft. De NSS Innovation Room was 
een initiatief van het programma ‘Veilig door innovatie’ van 
het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de gemeente Den 
Haag en de NCTV en werd gefaciliteerd door The Hague 
Security Delta.

Demo vuile bom
Een ‘verongelukte’ auto, een fictieve vuile bom en de nieuwste 
onderzoekstechnieken. Het Nederlands Forensisch Instituut 
(NFI) toonde in de aanloop naar de NSS hoe samenwerking 
leidt tot innovaties op veiligheidsgebied. De aanwezigen 
konden tijdens een fictief vuile bom-incident, zien waartoe 
het veiligheidscluster in staat is. “Nederland is leider op het 
gebied van forensics in nuclear security. Wereldleiders hebben 
onze forensische onderzoekstechnieken omarmd”, aldus Kees 
Möhring, directeur Externe Relaties NFI. “Ons doel is meer 
bewijs uit minder sporen halen.” Aan de demo werkten naast 
het NFI ook TNO, Capgemini, Fox-IT, E-Semble, Siemens, 
Trigion, Hotzone Solutions en het Haags Centrum voor 
Strategische Studies mee. Allen maken zij deel uit van The 
Hague Security Delta (HSD). Het NFI liet zien welke rol 
forensisch onderzoek kan spelen bij het herkennen, onder-
zoeken of voorkomen van een nucleair of radiologisch 
incident. De partners toonden welke technieken en kennis  
zij in huis hebben. De demonstratie die ook internationale 
media-aandacht heeft gekregen (waaronder de Washington 
Post), was onderdeel van de Nuclear Knowledge Summit die 
werd gehouden in het kader van NSS.
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Foto’s: NSS 2014, Novum, Ministerie van Defensie (John van Helvert, korporaal-1 Hille Hillinga)
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Ranking tool ten behoeve  
van beveiliging ATb-locaties 
Op 4 maart nam Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 
en Veiligheid Dick Schoof het eerste exemplaar in ontvangst 
van de analyse voor de toepassing van Similarity Judgment 
binnen het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (ATb). 
Het ATb is een waarschuwingssysteem voor overheid en 
bedrijfsleven, waarbij in geval van een verhoogde dreiging 
snel maatregelen genomen kunnen worden die het risico  
op een aanslag kunnen verkleinen of de gevolgen ervan 
kunnen beperken.

  Peter Prak 
Directeur PSJ

In 2013 werd door PSJ, in samenwerking met TU Delft en bureau PSCT, 
een onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van de principes van 
similarity judgment bij het vaststellen van alerteringslocaties bij het 
ATb. Er werd een Objective Ranking Tool (ORT) ontwikkeld, waarbij,  
op basis van de principes van similarity judgment, grotere aantallen 
objecten tegelijk vergeleken konden worden. De NCTV wilde onderzoe-
ken of het gebruik van dit instrument binnen het ATb mogelijk was.  
Dit onderzoek werd eind 2013 positief afgerond. De opdracht heeft als 
achtergrond om een objectief kader te ontwikkelen voor het aanwijzen 
en prioriteren van te beveiligen objecten, bijvoorbeeld vitale objecten 
binnen het ATb. Daarbij worden twee doelstellingen nagestreefd.
• Het bevorderen van de kwaliteit van risicomanagement in de 

security wereld door het vergroten van de theoretische inzichten 
over de toepassing van de objective ranking tool (door middel 
van similarity judgment).

• Een geobjectiveerde ranking van alle ATb-locaties om beveiliging 
efficiënter en effectiever te kunnen organiseren.

Het onderzoek heeft een wetenschappelijk valideringstraject 
doorlopen en daarmee is de theoretische fase afgesloten en de 
eerste doelstelling positief afgerond. Om vervolgens de A-locaties 
van de aangesloten sectoren op een objectieve wijze vast te stellen 
wordt een aantal processtappen doorlopen. Als eerste worden voor 
de dadergroepering (binnen het ATb: terrorisme) criteria vastgesteld 
die een rol spelen in de locatiekeuze voor een aanslag. Hierbij moet 
gedacht worden aan kenmerken die te maken hebben met o.a. de 
ideologie van de dadergroepering, hun capaciteiten, de weerstand 
binnen sectoren, de mate van risico-acceptatie, de tijdsgeest en het 
profiel van de betrokken locatie. Aan ieder kenmerk wordt een 
wegingsfactor meegegeven. Deze stap wordt uitgevoerd door een 
expertpanel: een team van deskundigen uit de vitale sectoren, van 
de overheid en uit de wetenschap. Daarmee ontstaat een lijst waarin 
de sectoren onderling geprioriteerd zijn.

In de tweede stap worden de door de sectoren aangedragen locaties 
getoetst. Voldoet een locatie aan één van de beschreven kenmerken 
dan wordt positief gescoord. Als dit voor alle locaties is gedaan, 
berekent de tool de uitkomst ten opzichte van een referentie-loca-
tie: een fictieve locatie die aan alle kenmerken voldoet. ORT biedt 
een relatieve ordening: een lijst met locaties die, in aflopende 
volgorde, iets zegt over de mate waarin die locatie overeenkomt met 
de kenmerken waardoor deze interessant voor een terroristische 
groepering kan zijn. Het hangt van de capaciteiten binnen de 
betrokken vitale sector af hoeveel locaties worden aangemeld voor 
opname binnen het ATb. Het is mogelijk de lijst te herberekenen 
omdat interne (er zijn extra maatregelen gerealiseerd) of externe 
omstandigheden (verandering in modus operandi) veranderen.  
Zo kan er sneller worden ingespeeld op omgevingsfactoren. Ook 
kunnen sectoren nieuwe locaties toetsen voor opname als ATb-
locatie. Daarmee biedt ORT ook een handvat om binnen de eigen 
sector prioriteiten te stellen welke locaties eerder in aanmerking 
komen voor het beoordelen van het weerstandsniveau.

Voor de NCTV bieden de uitkomsten uit dit proces meerwaarde  
ten opzichte van de bestaande situatie. Nu worden verschillende 
kenmerken gebruikt en zijn de A-locaties van de verschillende 
sectoren onderling niet vergelijkbaar. Door het gebruik van ORT  
is de totale lijst van A-locaties onderling te vergelijken. Bij een 
dreigingssituatie kunnen de beschikbare capaciteiten van de diverse 
diensten geprioriteerd worden. Ook bieden de uitkomsten houvast 
voor de frequentie van oefenplannen en de sectoranalyses.

Met de aanvullende mogelijkheden voor de aangesloten sectoren  
en NCTV wordt ook de tweede doelstelling van het onderzoek 
gerealiseerd. 

Overhandiging tool aan Dick Schoof
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Dick Schoof
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Helena Lindberg
Directeur Generaal Zweeds Agentschap voor Civiele Bescherming (MSB) 

Conferentie ICNSS 2014 
Publiek-private partnerschappen
Op 9 en 10 februari is in Rotterdam de vierde editie van de tweejaarlijkse International Conference on National Safety and 
Security (ICNSS) gehouden, ditmaal georganiseerd door Zweden en Nederland. In 2014 is het vierhonderd jaar geleden dat 
er tussen Zweden en Nederland diplomatieke betrekkingen werden aangeknoopt. De vierde tweejaarlijkse ICNSS laat goed 
zien hoe deze historische band zich heeft ontwikkeld tot een dynamische en moderne relatie.

Het thema van ICNSS2014 was: ‘Publiek-private partnerschappen’ 
(PPP). Het doel en de visie voor deze conferentie was dat we verder 
moesten kijken dan de gemeenplaatsen die vaak over PPP worden 
gebezigd en ons moesten richten op de echte uitdagingen en 
kansen van publiek-private samenwerking in de 21e eeuw. 

Als uitgangspunt voor de discussie werd gesteld dat landen een 
“whole-of-society” benadering moeten volgen bij de beheersing van 
de steeds complexere risico’s waar we mee kampen - van klimaat- 
verandering en het vermogen om cyberaanvallen te weerstaan tot 
extreem weer (zowel op aarde als in de ruimte) en het gebrek aan 
efficiënte maatregelen ter bestrijding van volksgezondheidsproble-
men en nieuwe ziekten door antibioticaresistentie. De ontwikkeling 
van de bestuurscapaciteit die nodig is om deze risico’s aan te pakken 
vereist deelname van een breed scala van stakeholders uit tal van 
sectoren en overheden, en in toenemende mate ook uit andere 
landen. Het vinden van succesvolle “whole-of-society” modellen 
voor maatregelen die zijn gebaseerd op samenwerking tussen 
particuliere bedrijven en publieke instanties is inmiddels een van  
de belangrijkste kwesties op het terrein van nationale veiligheid. 

De deelnemers aan de conferentie zijn doorgedrongen tot de kern 
van de zaak en hebben een aantal fundamentele vragen besproken 
met betrekking tot PPP, zoals de noodzaak dat zowel publieke als 
private partijen zich rekenschap geven van de ‘spelregels, de 
verschillende rollen en verantwoordelijkheden onderkennen en 
sterk gericht blijven op het in kaart brengen van ‘overlappende 
vitale belangen’ als basis voor een succesvolle samenwerking.
Andere onderwerpen die aan bod zijn gekomen waren onder meer 
het ‘delen van risico’s’. Daarbij gaat het om de overdracht van 
onderkende risico’s aan partijen die ze vanuit het oogpunt van 
kostenefficiëntie het best kunnen beheren. Veel sprekers noemden 
ook de rol van de verzekeringssector en er was brede consensus over 
het belang van een inspanning tezamen met de verzekeringssector 
ter versterking van de beheersing van maatschappelijke risico’s,  
ook vanuit EU-perspectief.
Verder werd gesproken over kwesties omtrent innovatie en het 
creëren van een gunstig klimaat voor publiek-private onderzoeks- 
en ontwikkelingsinitiatieven. Deze kwesties worden van cruciaal 
belang geacht voor duurzame inspanningen ter versterking van de 
weerbaarheid van de samenleving op nationaal, Europees en breder 

internationaal niveau. Deze discussie werd gekoppeld aan een 
bredere filosofie die luidt dat PPP’s gebaseerd moeten zijn op 
strategische doelen voor de lange termijn, maar ook moeten 
voorzien in resultaten op de korte termijn; dit om zowel resultaat-
gerichte particuliere bedrijven als gekozen functionarissen ter  
wille te zijn.
De conferentie in Rotterdam was rijk aan inhoud door een 
combinatie van formele toespraken, presentaties en interactieve 
workshops. Daarbij werden de deelnemers – hoge ambtenaren en 
deskundigen uit verschillende landen en met uiteenlopende 
professionele zienswijzen – aangezet tot diepgaande en stimule-
rende discussies. Met het hierna volgende themakatern van het 
Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing hopen wij een aantal 
interessante resultaten van de conferentie met u te delen en zowel 
de ondernemers als overheidsfunctionarissen onder u te inspireren 
om deze belangrijke taak, het ontwikkelen van een weerbare 
samenleving, voort te zetten. 

Dagvoorzitter John Tesh (midden) in gesprek met Helena Lindberg en Dick Schoof

Foto: Arenda Oomen

Thema: ICNSS 2014
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Publiek-private samenwerking 
bij de crisisbeheersing
Allereerst wil ik er graag op wijzen dat deze conferentie  
kan worden gezien in de context van de langdurige relatie 
tussen Nederland en Zweden. In 2014 is het vierhonderd 
jaar geleden dat er tussen onze beide landen diplomatieke 
betrekkingen werden aangeknoopt. Naar mijn mening is 
deze vierde tweejaarlijkse Internationale Conferentie over 
Nationale Veiligheid een uitstekend eigentijds voorbeeld 
van de manier waarop wij voortbouwen op deze  
historische betrekkingen

Het thema van deze conferentie is relevant voor ons allemaal.  
De voorbereiding op crises is niet alleen een verantwoordelijkheid 
van overheidsdiensten en autoriteiten: het is een plicht die wij allen 
delen. Deze aanpak omvat de hele samenleving, met inbegrip van 
overheidsinstellingen, gemeenten, het bedrijfsleven en vrijwilligers- 
organisaties. Actieve deelname aan publiek-private partnerschap-
pen is essentieel om de samenwerking tussen de verschillende 
actoren te kunnen coördineren.

De samenleving wordt steeds complexer, met steeds meer onder-
linge afhankelijkheidsrelaties. Door die complexiteit wordt van de 
verantwoordelijken voor belangrijke maatschappelijke functies 
verwacht dat zij grens- en sector-overstijgend gaan werken. Die 
functies zijn immers op allerlei manieren van elkaar afhankelijk. Zo 
moet de gezondheidszorg toegang hebben tot elektriciteit, water en 
transport om op aanvaardbaar niveau te kunnen functioneren. De 
elektriciteitssector en de transportsector zijn beide grotendeels in 
handen van particuliere ondernemingen. De toenemende afhanke-
lijkheid van IT in vrijwel alle onderdelen van de maatschappij is een 
belangrijke factor die bij crisisbeheersing in acht moet worden 
genomen. We moeten blijven werken aan cyberbeveiliging en een 
robuuste infrastructuur om vitale diensten minder kwetsbaar te 
maken voor verschillende soorten gebeurtenissen en om noodsitu-
aties en crises effectief te kunnen bestrijden. Dit vereist dialoog en 
de ontwikkeling van publiek-private samenwerking.

Wat betreft preventie en robuustheid kan, naast het feitelijke 
crisismanagement, ook gezamenlijke planning van doorslaggevend 
belang zijn. Preventie en crisisbeheersing vereisen een aanzienlijke 

inspanning op basis van samenwerking en afstemming tussen 
publieke spelers, het bedrijfsleven, het maatschappelijk midden-
veld, organisaties zonder winstoogmerk en particulieren. 

Noodplannen en continuïteitsplanning zijn integraal onderdeel van 
de voorbereiding op crises. Het vermogen om vitale infrastructuur en 
strategische hulpbronnen en aanvoerlijnen veilig te stellen in tijden 
van verhoogde waakzaamheid of crisis is naar mijn oordeel cruciaal 
voor de mate waarin de samenleving als geheel is voorbereid. Dit 
betekent dat de verantwoordelijken een zorgvuldige planning 
opstellen voor versterking van het vermogen om te blijven functione-
ren. Continuïteitsplanning is een van de methoden om het functione-
ren te kunnen blijven waarborgen. Anders gezegd, continuïteitsplan-
ning is het vermogen om ook in tijden van crisis klanten te blijven 
voorzien van de diensten en producten die ze nodig hebben. Vanuit 
deze optiek zijn continuïteitsplanning en -oplossingen belangrijke 
onderdelen van de strategie waarmee de samenleving risico’s beheerst.

Het is van cruciaal belang dat bepaalde essentiële diensten ook 
tijdens rampen en crises in ieder geval op basaal niveau geleverd 
kunnen blijven worden. Om te bepalen welke maatregelen nodig 
zijn, moet de vereiste capaciteit tot het leveren van essentiële 
diensten worden vastgesteld. Een voorbeeld is de mobilisatie van 
reservevermogen ter voorbereiding op storingen in de stroomvoor-
ziening. Verder denk ik dat standaardisering nuttig kan zijn bij het 
vaststellen van de vereisten. Veel van de capaciteit voor essentiële 
dienstverlening is in handen van en wordt beheerd door particuliere 
partijen. Alleen al vanwege dit feit is goede samenwerking tussen 
particuliere en publieke spelers van groot belang.

  Carl von der Esch 
Staatssecretaris van de Zweedse minister  
van Defensie

Foto: Arenda Oomen
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In de huidige samenleving zien we dat bijvoorbeeld elektriciteit, 
telecommunicatiediensten en voedingsmiddelen met succes door 
particuliere ondernemingen worden geleverd. Deze activiteiten zijn 
ook van belang in de voorbereiding op crisissituaties. Wat mij 
betreft zou het bedrijfsleven nog nauwer betrokken kunnen worden 
bij de nationale voorbereiding op crises en calamiteiten. Om de 
crisisbeheersing te verbeteren moeten wij, de partijen die deel 
uitmaken van de overheid en het openbaar bestuur, ons verder 
bekwamen in het aansturen, stimuleren en ondersteunen van 
inspanningen die in het bedrijfsleven worden verricht. Een 
interessant en belangrijk terrein dat in dit verband onze nadere 
aandacht verdient, in ieder geval in Zweden, is naar mijn oordeel de 
verbetering van methoden voor openbare aanbesteding. Om de rol 
van publieke partijen in aanbestedingsprocedures te versterken zou 
het zinvol zijn hun knowhow op dit gebied te verbeteren. Met beter 
inzicht in dit soort procedures zullen publieke partijen er beter in 
slagen de juiste en relevante eisen te formuleren en dat zal de 
veiligheid en zekerheid ten goede komen. Die eisen kunnen 
betrekking hebben op deelname aan noodplanning of op de 
continuïteit van dienstverlening tijdens crises.

Het feit dat zo veel essentiële diensten in particuliere handen zijn, 
maakt de crisisbeheersing een complexe aangelegenheid waarbij tal 
van spelers en belangen zijn betrokken. Naar mijn mening vereist 
de efficiënte coördinatie van gemeenschapsmiddelen een flexibele 
en wendbare benadering van publiek-privaat partnerschap. In de 
marktoplossingen en contractuele relaties voor essentiële dienst-
verlening is een duidelijke trend waarneembaar. Ontwikkelingen in 
sectoren als energie, transport en elektronische communicatie 
worden in toenemende mate aangedreven door particuliere spelers 
op een door concurrentie gekenmerkte markt. 

Naar mijn oordeel kunnen we verschillende trajecten bewandelen 
om de voorbereiding op crisissituaties via publiek-private samen-
werking te versterken. De route die in mijn eigen land en elders  
het vaakst wordt gekozen loopt via onderhandelingen over 
PPP-overeenkomsten tussen bijvoorbeeld de regering of een 
gemeente en een bepaald bedrijf of een groep bedrijven. Ik bespeur 
een toenemende behoefte aan ondersteuning van publieke spelers 
op basis van kennis, op alle niveaus in de samenleving, bij het 
definiëren van eisen om een passende staat van voorbereiding van 
openbaar aanbestede diensten te kunnen waarborgen. Ik stel voor 
dat we ons richten op verspreiding van de geleerde lessen inzake het 
waarborgen van daadwerkelijke robuustheidsmaatregelen en 
voorbereiding op crises aan de hand van dit soort onderhandelde 
overeenkomsten. Enkele van de belangrijke vragen waar we ons wat 
mij betreft over zouden moeten buigen zijn bijvoorbeeld hoe we 
moeten omgaan met moeilijkheden bij het opstellen van overeen-
komsten en contracten, en hoe we daarover kunnen onderhandelen 
en naleving kunnen afdwingen. Het is daarbij essentieel dat voor 
alle partijen bij de onderhandelingen duidelijk is wat er feitelijk 
wordt beoogd. 

tEr afsluItIng
In sommige gevallen zien we inderdaad dat de publieke partij 
bepaalde regels en voorschriften oplegt voor specifieke maatregelen 
die particuliere spelers in een bepaalde sector moeten nemen. Dit 
voorbeeld, over de elektriciteitssector, heb ik ontleend aan de 
ervaring op nationaal niveau. Elektriciteitsbedrijven die actief zijn 
op de Zweedse en Noordse markt moeten een bepaald percentage 
van hun inkomsten investeren in robuustheidsmaatregelen ten 
behoeve van de samenleving. Hiermee worden robuustheidsmaat-
regelen zoals oefeningen, de opslag van reservevermogen en 
investeringen in rupsvoertuigen gefinancierd. De wetgever heeft 
deze voorwaarden gesteld met het oog op de fase waarin de sector 
zich moet voorbereiden op mogelijke crises. Wat betreft de fase van 
de crisisbeheersing is er inmiddels wetgeving die in het geval van 
een stroomstoring van meer van 24 uur de verantwoordelijke 
onderneming verplicht tot het uitkeren van een schadevergoeding 
aan consumenten. Naast deze maatregelen zou ik er tot slot op 
willen wijzen dat de stroomsector ook voortdurend werkt aan 
andere maatregelen ter voorbereiding op crises, waaronder het 
geleidelijk ondergronds aanleggen van elektriciteitskabels om het 
risico van stormschade te beperken. Uit de berichten die mij ter ore 
komen, begrijp ik dat de hierboven genoemde afspraken in de 
elektriciteitssector heel goed functioneren.

Kort samengevat is het mijn ervaring dat er niet één algemene 
oplossing voorhanden is waarmee alle aspecten van deze kwestie 
kunnen worden aangepakt. Wellicht is een gemengde benadering 
op basis van maatwerkoplossingen de beste weg voorwaarts. Ik 
hoop dat op deze conferentie duidelijker wordt hoe we een balans 
kunnen vinden tussen de verschillende benaderingen.

2014
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Publiek-private partnerschappen 
onmisbaar voor verhogen 
maatschappelijke weerbaarheid 
Het is geen toeval dat Nederland en Zweden deze 4e ICNSS hosten. Want dit jaar vieren we dat beide landen al 400 jaar 
diplomatieke betrekkingen onderhouden. In 1614 opende Zweden in Nederland de eerste ambassade ter wereld! Door de 
eeuwen heen zijn onze landen met elkaar verbonden gebleven, waarbij de handel als rode draad fungeert in onze gemeen-
schappelijke geschiedenis. En daarin speelde – en speelt – Rotterdam uiteraard een hoofdrol. 

Twee jaar geleden sprak ik op deze conferentie de verwachting uit 
dat we op het terrein van nationale veiligheid stappen voorwaarts 
zouden zetten. En dat hebben we gedaan. Ik noem een paar 
voorbeelden.
Hier in Nederland is de Wet veiligheidsregio’s inmiddels geëvalu-
eerd. De conclusie luidde dat de wet een solide kader vormt voor de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing op lokaal en regionaal 
niveau. 

In Europees verband is een nieuw wettelijk kader, het Civil Protection 
Mechanism tot stand gekomen met veel nadruk op weerbaarheidsver-
hoging. Daarnaast is er progressie op het gebied van cybersecurity, 
in Nederland maar ook binnen Europa, waarbij een goede samen-
werking met de private sector een noodzakelijke voorwaarde is 
gebleken. En ook bij de bescherming van de vitale infrastructuur is 
het gezamenlijk optrekken van overheid en bedrijfsleven niet meer 
weg te denken. Inmiddels werken we aan een trusted community.

Bij de bescherming van de nationale veiligheid zie ik twee hoofdlij-
nen: een alomvattende cyclische aanpak van crisisbeheersing en 
samenwerking. 
Bij het eerste gaat het niet alleen om weerbaarheidsverhoging via alle 
schakels van de veiligheidsketen. Het betreft ook andere zaken: van 
risicobeoordeling tot aan capaciteitsmanagement. En dit alles vanuit 
een all-hazard benadering, dus onafhankelijk van het type risico, 
dreiging, incident, ramp of crisis. Het doel is maatschappelijke 
ontwrichting te voorkomen, schade te beperken, snel herstel te 
bevorderen en er zo mogelijk sterker uit te komen: “building back better”. 
Het vertrekpunt is risicobeoordeling. In de woorden van Ban 
Ki-Moon, Secretaris-generaal van de Verenigde Naties: “The more 
governments, UN agencies, organizations, business and civil society understand 
risk and vulnerability, the better equipped they will be to mitigate disasters when 
they strike and save more lives”. Vanuit de risicobeoordeling is de 
volgende stap: zien wat nodig is aan maatregelen of capaciteiten om 
de belangen in kwestie te beschermen of het weerstandsvermogen 
van de samenleving te verhogen. Dit gebeurt zowel vanuit het 
perspectief van safety als vanuit security. Daarnaast is een adequaat 
functionerend stelsel van brandweerzorg, rampenbestrijding en 
crisisbeheersing onontbeerlijk. Rampen en crises houden zich niet 
aan grenzen. We zetten dan ook blijvend in op een sterke facilite-
rende Europese en VN-context waarbij lidstaten worden geholpen 
hun primaire verantwoordelijkheid voor crisisbeheersing effectief 
en efficiënt vorm te geven.

  Ivo Opstelten 
Minister van Veiligheid en Justitie

Foto: Arenda Oomen
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Nadere beschouwing van de achtereenvolgende Nederlandse 
Nationale Risicobeoordelingen laat een patroon zien dat heeft 
geleid tot een verschuiving in nationaal beleid. De capaciteiten van 
de overheidsdiensten alleen zijn niet voldoende voor de veiligheid 
en het welzijn van burgers. Enerzijds zijn de financiële en andere 
middelen van de overheid beperkt en worden deze ieder jaar 
kleiner. Een andere, meer structurele en maatschappelijke reden  
is dat de overheid in toenemende mate beseft dat burgers en 
bedrijfsleven zelf het vermogen hebben om bij te dragen aan 
voorbereiding, respons en herstel; deze capaciteit is in eerdere 
nationale crisisplannen onvoldoende op zijn waarde geschat.  
De nationale overheid onderkent de waarde van het verschuiven  
van de verantwoordelijkheid voor bescherming tegen rampen en 
respons van een top-down op de staat geconcentreerd kader – met 
onmiskenbare tekortkomingen – naar een samenwerkingsgerichte, 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden, burgers, private 
bedrijven en de non-profit sector.

En hiermee kom ik bij de tweede lijn: samenwerking, die ook gericht 
is op synchronisatie van inspanningen. Nederland kent al eeuwen-
lang eensgezinde samenwerking tussen burgers, bedrijven en 
andere organisaties. Dat kon niet anders, want vóór alles wilden we 
droge voeten houden. We moesten daarvoor onze polders bemalen. 
Zo hielden we onze waterveiligheid op peil. Een duidelijk voorbeeld 
van disaster risk reduction. Maar dat publiek private partnerschap is er 
ook op andere terreinen. Denk aan de bestrijding van cybersecurity, 
de bescherming van de vitale infrastructuur, de voorbereiding van 
de risicokaart, NL-alert of het Alerteringssysteem 
Terrorismebestrijding. 

Er zijn uiteraard ook Europese inspanningen. Voorbeelden zijn de 
risk guidelines, het vernieuwde Civil Protection Mechanism en de opvolger 
van het Stockholmprogramma en bijbehorend preventie program-
ma. Op wereldschaal heeft de VN het voortouw met de International 
Strategy Disaster Risk Reduction and the Hyogo Framework for Action. De 
voorbereidingen zijn in gang gezet, waaronder consultaties over de 
ontwikkeling van een framework voor rampenreductie na 2015, ter 
vervanging van het Hyogo Framework for Action. Diverse belangrijke 
elementen zijn uit de consultaties naar voren gekomen, waaronder: 
het voortbouwen op het bestaande framework en het promoten van 
grondbeginselen; een bottum-up, op de bevolking gericht framework 
met de nadruk op lokale acties; governance, verantwoording en 
financiering, en een wederzijds versterkend kader met de ontwikke-
lingsagenda voor de periode na 2015. 

Op dit gebied van samenwerking hebben we een interessante 
conferentie voor de boeg. De heer Von der Esch en ik zijn dan ook 
blij met uw aanwezigheid en met uw bereidheid uw kennis en 
ervaring met elkaar te delen. Deze conferentie heeft als centrale 
thema “Public Private Partnership” (PPP) in the field of national safety and 
security. Uitgangspunt is dat PPP onmisbaar is voor het versterken 
van de maatschappelijke weerbaarheid. Zowel de publieke als de 
private sector hebben specifieke capaciteiten en het combineren 
hiervan leidt tot een beter resultaat voor alle partijen: het geheel is 
meer dan de som der delen. Maar PPP is nog niet overal goed van de 

grond gekomen. Begrijpelijk want het is een complex onderwerp. 
Verschillende vragen behoeven een antwoord. Zonder uitputtend te 
willen zijn, wil ik u er een paar voorleggen.
1. Is samenwerking mogelijk in alle fasen van crisisbeheersing, in 

alle schakels van de veiligheidsketen, dus bij preventie, prepara-
tie, response en herstel? 

2. Welke instrumenten zijn denkbaar en wellicht al beproefd om de 
samenwerking te organiseren, in te richten? Kunnen we volstaan 
met afspraken of moeten we het verplichten? Hoe zit het met 
financiële prikkels? Of is overtuiging alleen voldoende?

3. Hoe zit het met de politieke en financiële verantwoordelijkheid? 
Wie draagt waarvoor verantwoordelijkheid en is daarop 
aanspreekbaar? Ook burgers zullen dat willen weten.

Het is aan u om met elkaar de wenselijkheden, mogelijkheden en de 
onmogelijkheden te verkennen van PPP als strategisch instrument 
voor de bescherming van de nationale veiligheid. U hoort het goed, 
ook de onmogelijkheden. We moeten public private partnership 
niet per definitie zien als hét instrument. Ik kan me voorstellen dat 
partnership op sommige terreinen geen meerwaarde heeft. 
Wat ik u ook wil meegeven is het volgende: PPP staat voor publiek 
privaat partnerschap, waarbij de overheid altijd als eerste wordt 
genoemd. Dat wekt de suggestie dat het voortouw, het initiatief bij 
de overheid ligt. Maar is dat wel terecht? Zijn er geen domeinen 
waar beter gesproken kan worden van privaat publiek partnerschap?

De vorige conferenties hebben niet alleen geleid tot verdieping  
van hun thema’s maar ook tot het vormen en uitbouwen van een 
internationaal netwerk. Een netwerk tussen overheid, bedrijfsleven 
en de wetenschap. Zowel die thematische verdieping als het 
verstevigen van het netwerk, zijn belangrijke bouwstenen voor  
een degelijk beleid voor de bescherming van onze landen tegen 
maatschappelijke ontwrichting. Ook dit jaar zijn de verwachtingen 
van mijn Zweedse co-host en van mijzelf hoog. Uw kennis en 
deskundigheid zullen ongetwijfeld leiden tot inzichten hoe we de 
samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven optimaal kunnen 
inrichten ter bescherming van onze nationale veiligheid.

Foto: Arenda Oomen
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De rol van de private sector bij 
EU-beleid voor risicobeheersing 
bij rampen

We leven in een steeds kwetsbaardere wereld waarin mondiale trends zoals klimaatverandering, urbanisatie, 
bevolkingsgroei en aantasting van het milieu ervoor zorgen dat de frequentie en intensiteit van rampen de 
afgelopen decennia steeds verder is toegenomen. Nog nooit was risicobeheersing zo urgent. Rampen kunnen 
levens kosten en leed veroorzaken, maar ook tot enorme economische schade leiden. Dit lijkt in het geval van 
Nederland voor de hand te liggen – circa 70% van de economische productie wordt gegenereerd in gebieden 
onder de zeespiegel – maar feit is dat de verliezen nu al enorm zijn en alleen maar zullen toenemen. In een 
recent rapport van de Wereldbank werd geconcludeerd dat de kosten van rampen de laatste 30 jaar zijn 
verviervoudigd - van een jaarlijks gemiddelde van ongeveer 50 miljard in de jaren 80 tot zo’n 200 miljard 
dollar nu.

  Kristalina Georgieva 
EU-commissaris voor internationale samenwerking, humanitaire hulp en crisisbestrijding

Foto: Arenda Oomen
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Regeringen beginnen daarom te beseffen dat voor duurzame 
economische ontwikkeling inzicht in de risico’s van natuurlijke en 
door de mens veroorzaakte rampen nodig is en dat deze bestreden 
moeten worden. Investeren in weerbaarheid is ook in economisch 
opzicht heel verstandig; we weten dat elke euro 4 tot 7 euro oplevert. 

De private sector kan op een aantal manieren bijdragen aan 
effectieve rampenbestrijding. 

1.  puBlIEkE autorItEItEn makEn nu al gEBruIk  
van ExpErtIsE van dE prIvatE sEctor

Alle gespecialiseerde apparatuur die hulpverleners gebruiken  
– van brandwerende kleding tot hightech CBRN-laboratoria –  
worden door de private sector geproduceerd. Het zijn nichemarkten 
maar naarmate investeringen in rampenbestrijding stijgen, wordt 
het belang van deze markten groter. 
De publieke autoriteiten moeten ook actief betrokken zijn bij de 
producenten van deze producten om te waarborgen dat men zich aan 
de juiste normen houdt en dat interoperabiliteit wordt gewaarborgd. 

De private sector kan ook waardevolle innovatieve steun bieden 
wanneer humanitaire hulp nodig is. Zo heeft het Wereldvoedsel- 
programma de ontvangers van hulp voorzien van prepaid creditcards. 
De distributie van hulpgoederen kan hierdoor efficiënter worden 
beheerd, terwijl de ontvangers hun waardigheid behouden.

2.  prIvatE sEctor kan waardEvollE mIddElEn 
lEvErEn voor rampEnBEstrIjdIng én 
rIsIcoBEhEErsIng

Dat is met name het geval bij de verzekerings- en herverzekerings-
branche, waar het uiteindelijk toch allemaal om risicobeheersing 
gaat. Vorig jaar lanceerde de Commissie een Groenboek om een 
discussie op gang te brengen over hoe deze branche ons kan helpen 
risico’s verbonden aan natuurrampen beter te beheren. De respons 
was overweldigend: meer dan 70 individuele inzendingen. 
Verzekeringsexperts realiseren zich terdege dat we in een wereld 
leven waar steeds meer risico’s optreden en beseffen dat dit zowel 
een uitdaging (hogere bedragen uitkeren) als een kans (meer 
omzet) is. Binnenkort zullen we een samenvatting van de antwoor-
den op het Groenboek publiceren. 

3.  samEnwErkIng BIj ontwIkkElIng van 
tEchnologIEën En rampEnBEhEErsIngsondErzoEk 

Er is toenemende behoefte aan innovatieve technologieën en 
instrumenten om risicobeheersing te ondersteunen. Deze variëren 
van systemen voor vroegtijdige waarschuwing tot technologische 
ontwikkelingen zoals risicomodellering en de ontwikkeling van 
nieuwe materialen voor robuuste gebouwen die bestand zijn tegen 
rampen. Investeren in het verminderen van de kans op rampen redt 
mensenlevens en reduceert economische verliezen. Deze investerin-
gen brengen echter ook economische kansen met zich mee. Door 
deze capaciteiten te ontwikkelen, de bijbehorende investeringen te 
doen en de resulterende kennis te exporteren kunnen banen en 
groei geschapen worden en potentiële leidende markten geopend 
worden waarin Europese bedrijven zouden moeten investeren.

In de afgelopen tien jaar is de EU-samenwerking bij civiele 
bescherming en humanitaire hulp verschoven van het reageren  
op een crisis naar een meer uitgebalanceerd systeem waarin ook 
aandacht is voor paraatheid en preventie. Bij het uitrollen van dit 
beleid is duidelijk dat nauwe samenwerking met de private sector 
essentieel is. Veel werk zal voor rekening komen van de volgende 
Commissie maar we kunnen alvast een aantal gebieden identifice-
ren waar publiek-private samenwerking resultaten kan opleveren.

Ten eerste moeten we het investeringsniveau van risicobeheersing  
bij rampen verhogen. De nieuwe generatie EU-structuurfondsen 
maken expliciet de weg vrij voor Europese financiering van de 
ontwikkeling en implementatie van risicobeheerplannen. Het is nu 
aan de nationale autoriteiten deze kans te grijpen en deze onder-
werpen in hun nationale programma’s op te nemen.

Ten tweede hebben we behoefte aan een meer gestructureerde 
dialoog tussen beleidsmakers en bedrijven die belang hebben bij 
risicobeheersing bij rampen. Er bestaan specifieke ronde tafels voor 
andere industriële sectoren en er is geen reden waarom dat niet ook 
voor de risicobeheersingssector zou kunnen. 

Ten derde moet het Groenboek over verzekeringen gevolgd worden 
door een specifiek initiatief gericht op de verzekeringssector. 
Zonder op toekomstige politieke discussies over deze kwestie 
vooruit te willen lopen, is het duidelijk dat de volgende onder- 
werpen aan bod kunnen komen:
• verhogen van het aantal mensen dat een rampenverzekering afsluit;
• verschuiving naar systemen waarbij de tarieven meer afgestemd 

worden op de risico’s;
• vergroten van de accuratesse en vergelijkbaarheid van risico- 

gegevens en risicomodellering;
• lering trekken uit alle pilotprojecten voor verzekeringen in 

ontwikkelingslanden en uiteindelijk opschalen van de meest 
veelbelovende methoden tot nationaal niveau. 

Ten vierde zouden we een speciale certificering kunnen overwegen 
voor bedrijfstakken die zich op rampen hebben voorbereid. Het zou 
vergelijkbaar kunnen zijn met milieukeurmerken en er zouden 
incentives kunnen worden ingevoerd door de certificering te 
koppelen aan lagere verzekeringspremies. 

Tot slot kunnen we meer doen om de onderzoeksmiddelen van de EU 
te focussen op het verbeteren van onze kennis van rampen en het 
ontwikkelen van innovatieve technologieën voor rampenmanage-
ment. Met haar nieuwe kaderprogramma “Horizon 2020” moet de 
EU proberen bestaand onderzoek te consolideren en risicobeheer-
sing bij rampen te ontwikkelen als “leidende markt” voor de EU. 
Hoe beter we de economie van rampenbeheersing begrijpen des te 
duidelijker wordt dat de private sector een sleutelrol speelt bij het 
weerbaarder maken van de maatschappij. Ik ben er daarom van 
overtuigd dat het ontwikkelen van de relatie met de private sector in 
de toekomst een van de belangrijkste thema’s zal zijn bij het denken 
over risicobeheersing bij rampen - op Europees, maar zeker ook op 
mondiaal niveau. 
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Samenwerken om het risico op  
rampen te verminderen
UNISDR, het VN-bureau dat zich bezighoudt met rampen 
en preventie, heeft zich de afgelopen tien jaar ingespannen 
om de kwestie van natuurrampen en weerbaarheid onder 
de aandacht te brengen. De komende tien jaar zal het 
bureau zich mede gaan richten op het ontwikkelen en 
benutten van oplossingen die binnen de particuliere sector 
worden aangedragen voor rampenbestrijding op wereld-
schaal. Het UNISDR zal in dit kader samenwerken met  
PwC en een aantal andere deelnemende organisaties.  
De particuliere bedrijven die aan dit initiatief deelnemen 
hebben expliciet ingestemd met de publicatie van  
UNISDR and PwC. Working together to reduce disaster risk.  
Vier bevindingen zijn in dit verband relevant.

  Oz Ozturk 
Partner bij Price Waterhouse Coopers en Global Initiative Leader  
bij het UNISDR inzake bedrijfsgroei en weerbaarheid

1.  dE unIEkE capacItEItEn waarovEr dE partIculIErE 
sEctor BEschIkt om hEt rIsIco op rampEn tE 
BEpErkEn 

Toonaangevende bedrijven hebben het beperken van het risico  
op rampen verheven tot een van hun kernprioriteiten. Elk van die 
bedrijven heeft daarvoor zijn eigen unieke capaciteiten ontwikkeld. 
De afgelopen tien tot vijftien jaar hebben particuliere marktpartijen 
zich vooral gericht op risicobeheersing binnen de grenzen van hun 
eigen activa en toeleveringsketen. De meeste bedrijven in onze 
steekproef streven eenzelfde doel na: het risico op rampen in de 
toekomst verder terugdringen. Door gebeurtenissen als de 
terroristische aanvallen van 11 september 2001, de zeebeving en 
tsunami in de Indische Oceaan in 2004 en orkaan Katrina in 2005  
is het bewustzijn vergroot en disaster risk management (DRM) op de 
agenda van directievergaderingen komen te staan. Verschillende 
bedrijven in onze steekproef hebben unieke DRM-capaciteiten 
ontwikkeld, die worden ingezet bij de bestrijding van natuurram-
pen en andere potentiële bedreigingen. Helaas kwam ook naar 
voren dat deze capaciteiten, hoe effectief ze ook zijn, nog altijd 
onvoldoende worden gedeeld, intern en extern. 

2.  dE mogElIjkhEdEn kunnEn vEEl BEtEr wordEn BEnut
Bedrijven onderkennen de waarde van samenwerking, willen graag 
kennis delen en hebben de kans niet langer alleen, maar samen met 
hun sectorgenoten en publieke partijen de risicobestendigheid te 
vergroten. Bedrijven realiseren zich dat zij, door hun unieke 

capaciteiten te combineren en te delen, kunnen bijdragen aan  
de voorbereiding van de particuliere en publieke sector in een 
omgeving waarin de risico’s alleen maar toenemen. Zij hebben zich 
bereid verklaard de kennis en expertise die zij zelf hebben verwor-
ven met andere partijen te delen. UNISDR is zich ten volle bewust 
van de essentiële rol van de particuliere sector bij het bepalen van 
de wijze waarop de blootstelling aan risico’s gezamenlijk kan 
worden beheerd. ‘Om dit te bereiken is de volledige inzet van  
alle betrokken partijen onmisbaar - overheden, regionale en 
internationale organisaties, het maatschappelijk middenveld 
(inclusief vrijwilligers), de particuliere sector en wetenschappers.’ 
(UNISDR – Actiekader van Hyogo, januari 2005)

Wij hebben meerdere voorbeelden gezien van een gezamenlijke 
aanpak van risico’s. Wij hebben echter ook geconstateerd dat de 
bestaande initiatieven voor samenwerking op de middellange en 
lange termijn, zowel binnen de particuliere als de publieke sector, 
te zeer op zichzelf staan, ontoereikend zijn en nog in een beginsta-
dium verkeren. De vaardigheden en kennis binnen de particuliere 
sector worden nog onvoldoende herkend en benut door de 
publieke sector en de initiatieven van beide sectoren zijn niet goed 
op elkaar afgestemd. De mogelijkheden voor samenwerking tussen 
de particuliere en publieke sector op het gebied van DRM kunnen 
veel beter worden benut. Met dit initiatief krijgt de particuliere 
sector een eigen stem in de discussie over de wijze waarop DRM het 
best gezamenlijk met de publieke sector kan worden aangepakt.

Foto: Arenda Oomen
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3.  dE uItdagIng aangaan – puBlIEkE En partIculIErE 
partIjEn moEtEn zIch actIEf InzEttEn om dE 
BElEmmErIngEn voor samEnwErkIng aan tE 
pakkEn En gunstIgE voorwaardEn tE schEppEn.

Voor grote ondernemingen is een voortvarende aanpak door en 
afstemming met de publieke sector belangrijk. Het is geen sinecure 
een langlopend initiatief voor versterking van de weerbaarheid tegen 
rampen waar meerdere partijen aan deelnemen, in goede banen  
te leiden. De bedrijven in onze steekproef gaven aan behoefte te 
hebben aan een tussenpersoon om uitdagingen en potentiële 
belangenconflicten in de periode zowel voor als na een ramp 
effectief te kunnen aanpakken. Ons onderzoek wijst op een aantal 
grote uitdagingen die publiek-private samenwerking in de weg 
staan. Een daarvan is het ontbreken van een formele structuur om de 
kennis over DRM die binnen particuliere ondernemingen aanwezig 
is, elders te kunnen benutten. De bedrijven in onze steekproef geven 
ook aan dat de bestaande platforms weliswaar geschikt zijn om te 
netwerken, maar geen heldere focus bieden op concrete maatrege-
len en praktische richtsnoeren. De bedrijven zijn het er ook over 
eens dat er geen gezamenlijk beeld is van wat DRM precies inhoudt, 
en dat er geen formele standaarden bestaan. Als we op het gebied 
van DRM voortgang willen boeken, zullen beide sectoren deze en 
nog vele andere kwesties actief moeten aanpakken.

4.  EEn gEzamEnlIjkE vIsIE – EEn op samEnwErkIng 
gEBasEErdE drm-aanpak vErEIst EEn gEzamEnlIjkE 
vIsIE En cultIvErIng van langdurIgE rElatIEs mEt 
EEn scala van partIjEn.

De basis voor een effectief, op samenwerking gebaseerd platform 
bestaat uit twee pijlers: een helder beeld van de toegevoegde waarde 
en een focus op concrete maatregelen. PwC heeft geconstateerd dat 
een platform voor publiek-private samenwerking pas werkt als er 
een duidelijk beeld bestaat van de meerwaarde voor beide partijen. 
Een heldere waardepropositie draagt bij aan het gezamenlijke begrip 
van de actuele kwesties en aan duidelijk gedefinieerde normen 
omtrent rampenrisico’s, zodat problemen eenduidig worden 

benaderd. Potentiële voordelen van samenwerking zijn onder meer 
betere toegang tot goede praktijken en tot publieke instanties.

Door essentiële en concrete maatregelen te formuleren en overeen 
te komen kunnen de positieve effecten van een gezamenlijke 
aanpak worden aangetoond. De uitwisseling van kennis en 
inzichten wordt bevorderd als daar heldere processen voor worden 
ontwikkeld. Verscheidene bedrijven wezen erop hoe belangrijk het 
is vooraf de personen bij de publieke organisaties te leren kennen 
met wie ze in het geval van een natuurramp of andere bedreiging 
zullen samenwerken. Het initiatief van PwC en UNISDR legt de 
nadruk niet op enkelvoudige relaties, maar op het bevorderen  
van langdurige betrekkingen tussen een scala van partijen.

Hieronder enkele van mijn belangrijkste bevindingen. 

1. De publieke en particuliere sector hebben behoefte aan een 
gedeelde opvatting over rampenbestrijding. Wij adviseren een 
standaard DRM-kader of taxonomie te ontwikkelen ter bevorde-
ring van de effectieve samenwerking tussen de beide partijen. 
Een gezamenlijke taal. 

2. Er is sprake van een groot hiaat, of wat ik een mismatch van 
waarden zou willen noemen. De particuliere sector en de 
publieke sector worden gedreven door zeer verschillende 
factoren. Als beide hun eigen waardenstelsel blijven hanteren, 
zal dat niet bijdragen tot de maatregelen die nodig zijn om de 
weerbaarheid te vergroten. 

3. De regelgeving werpt tal van beperkingen op die moeten worden 
onderkend en/of moeten worden aangepast om deze samenwer-
king mogelijk te maken. 

4. De verzekeringssector biedt op zich niet de oplossing voor het 
versterken van de weerbaarheid, maar dient wel een belangrijke 
rol te krijgen als leverancier van risico gerelateerde informatie 
die aanzet tot het juiste gedrag.

5. De particuliere sector beschikt over geweldige expertise als het 
gaat om het versterken van de weerbaarheid. De uitdaging is die 
informatie beschikbaar te stellen en te delen zonder de vertrou-
welijkheid te schenden of het concurrentievoordeel van de 
desbetreffende organisatie te schaden. 

6. Voorlichting speelt een grote rol bij het bevorderen van 
bewustzijn en weerbaarheid op de lange termijn. 

7. Er zijn talloze stakeholders wier bijdrage nodig is om de 
herstelcapaciteit na rampen daadwerkelijk te kunnen versterken. 
Kortzichtige maatregelen leiden er slechts toe dat de risico’s  
naar andere partijen worden verschoven. Volgens spelers in de 
particuliere sector komen veel van de huidige overheidsmaatre-
gelen neer op een overdracht van risico’s en dat leidt tot grote 
zorg en spanningen. 

8. Tot slot wil ik er graag op wijzen dat DRM nu op de agenda staat 
van zowel publieke als particuliere organisaties en entiteiten.  
Dit leidt tot een snelle toename van het aantal initiatieven 
- goede en minder goede. Het is daarbij de kunst in te schatten 
welk initiatief het meest kansrijk is. 

Meer informatie: www.pwc.com/resilience

http://www.pwc.com/resilience
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PPP vanuit de optiek van de 
particuliere veiligheidssector
Het opzetten van een PPP is niet eenvoudig; alle partijen moeten immers een goed beeld hebben van hun eigen belangen 
in het partnerschap. PPP’s in de veiligheidssector vormen een nog grotere uitdaging; zij brengen immers soevereiniteits-
kwesties met zich mee, die van oudsher als het exclusieve domein van de staat worden beschouwd. Evenwichtige coördi-
natie, een duidelijke omschrijving van de aard van het partnerschap, stabiliteit van de deelnemers ter bevordering van het 
vertrouwen, een goede verdeling van de verantwoordelijkheden, inzicht in bedreigingen en gedeelde risico’s - het zijn 
allemaal belangrijke aspecten die in aanmerking genomen moeten worden. Gezien de gevoelige aard is het aan de 
overheid om PPP’s in de veiligheidssector zodanig aan te sturen en te coördineren dat overkoepelende doelen als  
accountability en uitvoering van het veiligheidsbeleid gerealiseerd kunnen worden. 

Nationale gevoeligheden, economische beperkingen, een onduide-
lijk risicobeheer, een gefragmenteerde markt en uiteenlopende 
benaderingswijzen op nationaal en lokaal niveau (met name op het 
vlak van de civiele bescherming) leiden vaak tot uitstel. Toch 
kunnen PPP’s in de veiligheidssector wel degelijk een interessante 
aanvulling vormen op (of als alternatief dienen voor) overheids-
ingrijpen in de vorm van regelgeving, al wordt deze potentiële rol 
doorgaans niet goed begrepen en benut door gebruikers, exploitan-
ten en aanbieders van veiligheidsdiensten. 
Sommige initiatieven hebben inmiddels tot duurzame resultaten 
geleid, zoals het Nationaal Cyber Security Centrum in Nederland, de 
dialoog tussen bedrijfsleven, exploitanten en de Britse regering in 
de terrorismebestrijding en de nieuwe Franse Filière Industrielle de 
Sécurité, die operationele behoeften en capaciteitstekorten in kaart 
brengt en inkoop- en onderzoeksactiviteiten coördineert. 
Al sinds 2005 streeft EOS naar een krachtige en permanente dialoog 
tussen publieke en private partijen en naar platformen voor een 
effectieve en allesomvattende benadering van de voornaamste 
veiligheidskwesties (van de definitie van operationele behoeften 
tot onderzoek en innovatie, validering en certificering, implemen-
tatie en gebruik). Hoewel de Commissie de toegevoegde waarde 
ervan onderkent, is het opzetten van PPP’s op Europees niveau 
altijd een aanzienlijke uitdaging gebleken. De Commissie staat 
relatief open voor overleg met private partijen voor zover het gaat 
om het formuleren van onderzoeksacties, maar zodra er concrete 
(markt)plannen voor de operationele implementatie opgesteld 
moeten worden, verloopt de dialoog een stuk moeilijker. Een van 
de gevolgen daarvan is dat de resultaten van R&D op veiligheidsge-
bied er langer over doen om de markt te bereiken, waardoor ze niet 
voldoende kunnen bijdragen aan het concurrentievermogen van 
de Europese veiligheidsindustrie. 

Die dialoog is in de ICT- en transportsector al goed ontwikkeld, 
maar komt in de civiele bescherming en crisisbeheersing niet echt 
van de grond. Enkele stappen in de richting van een open dialoog 
zijn inmiddels gezet in de sector voor bewaking van de zeegrenzen 
(met het oog op toekomstige publiek-private samenwerking binnen 
de CISE, de gemeenschappelijke gegevensuitwisselingsstructuur 
voor maritieme kwesties), de bescherming van vitale infrastructuren 
en veiligheid & beveiliging in stedelijke gebieden (rond het thema 
“intelligente steden”) of de ontwikkeling van concepten als 
pre-commerciële aanbesteding (PCP) zoals voorzien in Horizon 
2020, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de 
Commissie. Desalniettemin zijn al deze inspanningen en lopende 
dialogen vooralsnog niet opgenomen in een structuur voor 
duurzame PPP’s in de veiligheidssector die tot de beoogde allesom-
vattende benadering zou leiden. PPP’s komen niet alleen moeilijk 
van de grond op nationaal/bilateraal niveau, maar zijn ook op 
Europees niveau buitengewoon lastig te realiseren.

  Luigi Rebuffi 
CEO European Organisation for Security (EOS)
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natIonalE vErantwoordElIjkhEId En  
EuropEsE solIdarItEIt
Crisisbeheersing is in alle EU-lidstaten een belangrijke factor 
geworden. De samenwerking op dit terrein is kostbaar en legt een 
groot beslag op tijd en middelen. Het opzetten van een dialoog en 
samenwerking tussen publieke en private partijen voor crisisbe-
heersing op Europees niveau leidt tot aanvullende moeilijkheden. 
Nationale soevereiniteitskwesties, verantwoordelijkheid en 
uiteenlopende politieke structuren en culturen hebben ervoor 
gezorgd dat crisisbeheersing in de verschillende lidstaten op 
verschillende wijzen wordt benaderd, van een centralistische 
aanpak (Frankrijk, Italië, Spanje) tot een meer federalistische en 
subsidiaire benadering (Duitsland, Nederland, Scandinavië). Die 
benaderingen worden ook gekenmerkt door een uiteenlopende 
mate van betrokkenheid van en samenwerking met civiele en 
militaire instanties, en de respons wordt vaak opgezet rond 
systeemgerichte oplossingen die buiten de eigen landsgrenzen  
niet van toepassing zijn. 

Als gevolg daarvan zijn de nationale markten op Europees niveau 
minder sterk geïntegreerd dan de sector wenselijk acht om zijn 
concurrentievermogen wereldwijd te versterken. De sector zou van 
onderaf een dialoog met de lidstaten kunnen opstarten om te 
wijzen op het belang van samenwerking in EU-verband en om 
oplossingen te vinden en zo de lidstaten ervan te overtuigen dat een 
zekere mate van harmonisatie op EU-niveau voordelen biedt zonder 
dat zij daarvoor hun soevereiniteit hoeven in te leveren.

Onderzoeksprojecten op het gebied van crisisbeheersing, waaron-
der projecten met financiële steun van de Commissie (FP7 en 
momenteel Horizon 2020), dragen bij aan bewustwording en aan  
de totstandkoming van een geharmoniseerde Europese industriële 
basis. In dit verband zal EOS binnenkort deelnemen aan DRIVER, 
een samenwerkingsproject in het kader van FP7.

De Commissie heeft inmiddels nadere activiteiten voor ogen in 
verband met preventie en voorbereiding (ontwikkeling pools  
van vrijwilligers, buffercapaciteit en mogelijke financiering via 
Cohesiefondsen, etc.). Samenwerking met private partijen wordt  
tot dusver echter slechts in zeer beperkte mate voorzien. 
De private sector zou echter wel degelijk een bijdrage kunnen 
leveren aan de beoogde verschuiving van een reactieve ad-hoc-
respons naar een vooraf gepland en geregeld, voorspelbaar systeem 
door middel van versterkte deelname in de dialoog en de imple-
mentatie van beleid en activiteiten voor crisisbeheersing op lokaal 
en EU-niveau. Daarnaast zou de private sector kunnen helpen om 
via een open dialoog risico’s (door tijdsverloop, technologie enz.) 
en kritieke hiaten in kaart te brengen en kunnen bijdragen aan de 
voorbereiding door middel van systemen voor vroegtijdige 
waarschuwing en alarmering.

Ten slotte kan de private sector verantwoordelijkheid dragen voor 
het op kosteneffectieve wijze vullen van kritieke hiaten. Bedrijven 
kunnen geïntegreerde systemen leveren voor command and control, 
voor het ontvangen en verzenden van gesprekken, detectie, 

alarmering en waarschuwing, omgevingsbewustzijn, simulaties 
voor trainingsdoeleinden, archivering en analyse van geleerde 
lessen, communicatienetwerken, mobiele data, medische appara-
tuur, CBRN-apparatuur enz., of zelfs complete diensten zoals 
brandbestrijding vanuit de lucht, bescherming van infrastructuur en 
kwetsbare doelen, reddingsdiensten en medische diensten. Ook 
burgers moeten betrokken worden bij het crisisbeheersingsproces 
(voorbereiding) en paraat zijn om tijdens de responsactie samen te 
werken.

aanBEvElIngEn
Wij zouden de lidstaten en de nieuwe EU-instellingen die in 2014 
gekozen worden willen uitnodigen om zich te buigen over de 
volgende set aanbevelingen.
• Het oprichten van een nationaal PP-veiligheidsplatform voor 

alle veiligheidskwesties (sector overstijgend) om zo vertrouwen 
te wekken, hiaten in kaart te brengen en onderzoek, aanbeste-
dingen en externe samenwerking effectief te coördineren;

• Het oprichten van een Europees platform voor nationale 
veiligheidsorganisaties (zoals voorzien in het FP7-project 
Archimedes, onder leiding van EOS) om uitwisseling te bevorde-
ren, opvattingen en behoeften te bundelen, kansen te creëren 
voor samenwerking op basis van gecoördineerde systemen voor 
voorbereiding en herstel, en de uitvoering van het beleid te 
ondersteunen op basis van de behoeften van de lidstaten;

• Het opnemen van de particuliere veiligheidssector (bedrijven  
en onderzoekscentra) in het bestaande Europese Civil Protection 
governance framework bij de planning van het mechanisme voor 
interactie tussen de EU en haar lidstaten;

• Het coördineren van onderzoeks- en innovatieprioriteiten en 
-activiteiten via een permanente PP-dialoog teneinde de 
strategieën beter te definiëren en te ondersteunen met een 
toereikend financieringsplan;

• Het verbeteren van de toegang tot financiering en het faciliteren 
van de oprichting van PPP’s via geharmoniseerde openbare 
aanbestedingen, ook met steun van EU-fondsen; 

• Het in samenwerking met de private sector verlenen van 
leasediensten voor kostbare technologie die alleen zinvol is in 
het geval van scenario’s met grote gevolgen en lage waarschijn-
lijkheid en bij grootschalige gebeurtenissen;

• Het oprichten van een specifiek Europees PP-platform voor 
gestructureerde dialoog in de crisisbeheersing teneinde 
vertrouwen te wekken en een gedeelde visie en gedeelde 
prioriteiten te formuleren, alvorens toekomstige initiatieven en 
concrete actiemaatregelen op te starten. Een concreet resultaat 
van publiek-private samenwerking is bijvoorbeeld het opzetten 
van gemeenschappelijke tests en procedures voor weerbaar-
heidscertificering met het oog op een EU-keurmerk. Dit zou de 
marktpenetratie van innovatieve oplossingen en diensten 
bevorderen, een benchmark voor exportdoeleinden creëren en 
een solide basis vormen voor een complementaire aanpak via 
veiligheidsoplossingen en verzekering (waarbij het gebruik van 
een gecertificeerde oplossing zou leiden tot korting op de 
verzekeringspremie).
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Risicobeheersing moet proactief, 
systematisch en geïntegreerd zijn 
Nu de wereld wordt geconfronteerd met maatschappelijke 
onrust, economische crises en steeds frequentere natuur-
rampen is het belangrijker dan ooit dat overheden, 
gemeenschappen en particulieren zich inspannen voor 
voorbereiding en herstel. Een effectieve risicobeheersing 
bevordert het vermogen om ongunstige gebeurtenissen  
te boven te komen en ontwikkelingskansen te benutten. 
Daarom is risicobeheersing een cruciaal onderdeel van  
de strijd tegen armoede. 

Volgens het World Development Report 2014 van de Wereldbank, 
Risk and Opportunity: Managing Risk for Development, dragen negatieve 
schokken – met name in verband met gezondheid en weersomstan-
digheden en economische crises – er sterk toe bij dat huishoudens 
onder de armoedegrens terechtkomen en daar ook blijven. Een 
verantwoorde en effectieve risicobeheersing kan mensenlevens 

redden, economische schade afwenden, terugval in de ontwikkeling 
voorkomen en nieuwe kansen genereren. Risicobeheersing kan een 
krachtig ontwikkelingsinstrument zijn dat mensen in ontwikke-
lingslanden en elders zekerheid geeft en de middelen biedt om 
vooruit te komen.

In de afgelopen 25 jaar is de wereld getuige geweest van snelle 
integratie, economische hervormingen, technologische modernise-
ring en toegenomen participatie in het democratisch proces. Er was 
echter ook sprake van turbulentie op de financiële markten, verlies 
van banen en inkomsten en schade aan het milieu. Het World 
Development Report betoogt dat mensen en instellingen verande-
ring niet moeten afwijzen om risico’s te vermijden, maar wel dat zij 

  Rasmus Heltberg 
Hoofdeconoom van het World Development Report 2014  
van de Wereldbank
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zich moeten voorbereiden op de kansen en risico’s die met 
veranderingen gepaard gaan. Met andere woorden, er is meer  
dan ooit behoefte aan proactieve, systematische en geïntegreerde 
inspanningen om risico’s te beheersen.

Het World Development Report 2014 bepleit een compleet nieuwe 
benadering van risicobeheersing. Personen en instellingen moeten 
niet langer de rol spelen van ‘crisisbestrijders’, maar zich opwerpen 
als proactieve en systematische risicobeheerders. Dit zal het 
weerstandsvermogen versterken, positieve ontwikkelingen 
bestendigen en helpen armoede te bestrijden. 

Voorbereiding op risico’s biedt baten die vele malen groter zijn dan 
de kosten. Zo kunnen de voordelen van mineralensupplementen 
tegen ondervoeding de kosten met een factor 15 overtreffen. In het 
rapport wordt ook gesteld dat voorbereiding mensen minder 
huiverig maakt voor risico’s. Als boeren zich bijvoorbeeld kunnen 
verzekeren tegen droogte, zijn ze eerder geneigd te investeren in 
kunstmest, zaden en andere grondstoffen in plaats van hun geld 
onder de matras te bewaren als appeltje voor de dorst in de 
eerstvolgende droge periode.

Sommige risico’s zijn de afgelopen jaren enorm afgenomen. De 
levensverwachting is bijvoorbeeld gestegen dankzij grootschaliger 
vaccinaties, betere veiligheidsnetten en betere mogelijkheden om 
cyclonen, tsunami’s en aardbevingen te voorspellen. Daar komt bij 
dat de meeste ontwikkelingslanden het afgelopen decennium 
hervormingen hebben doorgevoerd waardoor ze beter bestand zijn 
tegen schommelingen in de mondiale kapitaalstromen. Dankzij 
deze extra veerkracht konden landen de groei en armoedebestrij-
ding tijdens de recente wereldwijde financiële crisis op peil houden.

Volgens het rapport blijven de meeste mensen kwetsbaar voor  
veel tegenslagen en zijn ze daarom afhankelijk van gezamenlijke 
maatregelen en gedeelde verantwoordelijkheid op verschillende 
maatschappelijke niveaus. Huishoudens bieden ondersteuning, 
voegen middelen samen, beschermen hun leden en investeren in 
hun toekomst. Gemeenschappen bieden informele verzekeringsnet-
werken en bundelen middelen om gezamenlijke risico’s het hoofd 
te bieden. Ondernemingen bieden werkgelegenheid en inkomsten 
en bevorderen innovatie en productiviteit. Het financiële stelsel 
biedt instrumenten voor risicobeheersing, zoals spaar- en verzeke-
ringsproducten en krediet. De staat beheert grote systeemrisico’s, 
biedt faciliteiten en ondersteunt kwetsbare mensen. En de internati-
onale gemeenschap, ten slotte, faciliteert de coördinatie van het 
beleid en bundelt wereldwijde middelen. Hoewel de eigen inzet, 
initiatieven en verantwoordelijkheid van mensen dus essentieel zijn 
voor het beheren van risico’s, blijft hun succes qua veerkracht en 
welvaart beperkt als de omgeving hen niet ondersteunt.

Effectieve risicobeheersing bestaat uit een combinatie van voorberei-
ding op risico’s en herstelvermogen achteraf, waarbij de kosten van 
voorbereiding worden afgewogen tegen de waarschijnlijke baten. 
Een krachtige strategie voor risicobeheersing omvat vier componen-
ten: kennis, bescherming, verzekering en herstelvermogen.

Kennis betekent niet alleen het vergaren van informatie, maar ook 
het gebruik daarvan om de mate van blootstelling aan gebeurtenis-
sen en mogelijke gevolgen te beoordelen en vervolgens een 
actieplan op te stellen. Bescherming bestaat uit maatregelen die de 
waarschijnlijkheid en omvang van negatieve gevolgen verminderen 
of de waarschijnlijkheid en omvang van positieve gevolgen 
vergroten. Voor zover met bescherming het risico van negatieve 
gevolgen niet geheel kan worden uitgebannen, kan een formele of 
informele verzekering de schok van die gevolgen helpen verzachten. 
Herstelvermogen ten slotte omvat alle maatregelen die worden 
genomen wanneer de risicogebeurtenis of kans zich daadwerkelijk 
heeft voorgedaan.

Er zijn meerdere redenen waarom individuen en samenlevingen er 
niet in slagen risico’s proactief aan te pakken: gebrek aan middelen 
en informatie, ontbrekende markten en collectieve voorzieningen 
en zelfs sociale uitsluiting. Het afwateringssysteem in het Indiase 
Mumbai bijvoorbeeld, ruim 100 jaar oud en ernstig verstopt door 
afval, is nauwelijks in staat de jaarlijkse moessonregens te verwer-
ken. Er zijn in de loop der jaren tal van voorstellen gedaan om het 
systeem te verbeteren, maar de stad heeft de meeste daarvan nog 
niet volledig geïmplementeerd en blijft daarom kwetsbaar voor 
overstromingen. In dit soort gevallen is het voor een effectieve 
risicobeheersing nodig de factoren die beletten dat mensen, 
gemeenschappen en landen de noodzakelijke maatregelen treffen, 
in kaart te brengen en weg te nemen.

In het World Development Report 2014 wordt beleid voorgesteld  
op het niveau van huishoudens en op het lokale, nationale en 
wereldwijde niveau. Het overkoepelend advies evenwel is gericht op 
de noodzaak om risico’s op al die niveaus proactief te beheren in 
samenhang met bredere doelstellingen, zoals nationale ontwikke-
lingsplannen, investeringsprogramma’s voor gemeentelijke 
infrastructuur of zelfs spaarprogramma’s voor huishoudens. Op 
landelijk niveau wordt in het rapport aanbevolen om nationale risk 
boards op te zetten: een institutionele hervorming die in Singapore 
al is doorgevoerd en in Marokko, Jamaica en Rwanda wordt 
overwogen. 

Foto: Arenda Oomen
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Aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid

Naar meer veerkracht in de toekomst

In de jaren 2010-2013 werden alle records voor extreem weer gebroken en werd een verontrustende trend voor de lange 
termijn zichtbaar: rampen worden dodelijker en kosten steeds meer geld. In 2012 kregen de Verenigde Staten meer dan 
twee derde van de verliezen ter wereld door rampen voor hun kiezen, hoofdzakelijk als gevolg van stormen, branden, 
aardbevingen en droogte – waaronder de meest verwoestende droogte in een generatie. Sinds 1996 is het aantal  
natuurrampen in de VS met een schade van 1 miljard dollar of meer verdubbeld vergeleken met de vijftien jaar daarvoor 
(http://buswk.co/1ae4lmb). Orkaan Sandy schudde ons in dit opzicht hardhandig wakker: grootschalige rampen in dicht- 
bevolkte steden aan de Amerikaanse kust vormen een nieuwe categorie van complexe uitdagingen. Wanneer we naar  
de lange termijn kijken, dan zien we dat het toenemende risico van rampen leidt tot een “nieuwe normale situatie”  
waarin de wereldgemeenschap het hoofd moet bieden aan steeds frequentere en duurdere rampen die steeds  
meer slachtoffers eisen. 

  David J. Kaufman 
Associate Administrator for Policy, Program Analysis and International Affairs 
U.S. Federal Emergency Management Agency
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Deze achtergrond betreft slechts een deel van de omgeving waarin 
we in de toekomst moeten werken. Er zijn talloze andere maat-
schappelijke, technologische, economische, milieutechnische en 
politieke krachten werkzaam die “het aanbod van” en “de vraag 
naar” rampenbestrijdingsdiensten veranderen – niet alleen in 
negatieve (grotere risico’s) maar ook in positieve zin. Voor de 
rampenbestrijders betekent dit dat we niet alleen de huidige 
omstandigheden moeten begrijpen, maar ons ook moeten 
voorbereiden op de vele uitdagingen die rampenbestrijding in  
de toekomst met zich meebrengt. We moeten anders leren kijken 
naar de wijze hoe het publiek toegang krijgt of zoekt tot essentiële 
diensten in tijden van nood. 

De belangrijkste met elkaar samenhangende krachten die bij  
uitstek bepalen hoe de maatschappij met rampen zal omgaan zijn 
urbanisatie, globalisering van de logistieke keten, informatie- 
stromen en de macht en invloed van niet-statelijke actoren, 
toenemende fiscale beperkingen, toenemende ongelijkheid  
en nieuwe en onbekende risico’s. 

urBanIsatIE
Voor het eerst in de menselijke geschiedenis leven er meer mensen 
in steden dan op het platteland. Naar verwachting zal de stedelijke 
bevolking in 2050 wereldwijd verdubbeld zijn tot 6,2 miljard. 
Volgens het World Economic Forum betekent dit dat we de 
komende 40 jaar net zoveel stedelijke capaciteit (huizen, infrastruc-
tuur en voorzieningen) moeten bouwen als in de afgelopen 400 
jaar. In de Verenigde Staten woont 82% van de bevolking in 11 
megaregio’s. Deze urbane gebieden liggen vaak aan de kust of langs 
rivieren, waardoor er een grotere kans bestaat dat ze getroffen 
worden door gevaren of rampen.

gloBalIsErIng logIstIEkE kEtEn
Volgens een recent rapport van Chatham House leidt de globalise-
ring van de logistieke keten tot een toenemende kans op tweede-
orde- en derde-orde-effecten die moeilijk of onmogelijk te 
voorspellen zijn. Bedrijfsonderbrekingen en bedreiging van de 
logistieke keten en natuurrampen staan op de eerste en tweede 
plaats van de belangrijkste bedrijfsrisico’s ter wereld volgens de 
Allianz Risk Barometer. Just in time-leveringssystemen bij veel voor de 
mens essentiële sectoren (voeding, geneesmiddelen) hebben geleid 
tot grote concentratie binnen de toeleveringsketen van de groot-
handel. Deze concentratie kan een strategische capaciteit vormen 
waarbij, in veel gevallen, de capaciteit van zelfs de grootste 
overheidsorganen in het niet valt.

InformatIEstromEn, macht En InvloEd  
nIEt-statElIjkE actorEn 
Informatiestromen zorgen voor een revolutie binnen de verander-
cyclus (bijvoorbeeld politiek, opinie) en door de sociale netwerken 
zullen mensen voor en na een ramp op een andere manier zelf 
zaken gaan regelen en in beweging komen. Bijna de helft van de 100 
grootste economische entiteiten in de wereld bestaat uit onderne-
mingen en transnationale ondernemingen en zij zijn verantwoorde-
lijk voor circa een kwart van het mondiale bruto nationaal product. 

Tegelijkertijd kunnen individuen en kleine groepen gemotiveerde 
mensen sneller dan ooit en op een voorheen ongekende schaal 
impact hebben, zowel ten goede als ten kwade.

toEnEmEndE fIscalE BEpErkIngEn
Krappe begrotingen zullen ook hun uitwerking hebben op de nabije 
toekomst. Dit zal niet alleen de wijze waarop rampenbestrijding 
wordt georganiseerd beïnvloeden, maar ook de mogelijkheden van 
rampenbestrijders en de pijlers waarop de weerbaarheid rust, zoals 
toegang tot gezondheidszorg en maatschappelijke diensten. 

toEnEmEndE ongElIjkhEId
Als de huidige trends zich voortzetten kan toenemende sociaal- 
economische ongelijkheid de weerbaarheid van gemeenschappen 
ernstig aantasten. Ook de toenemende verschillen tussen budget-
ten, middelen, economische groei en mogelijkheden voor 
rampenbestrijding vormen complicerende risicofactoren. 

nIEuwE En onBEkEndE rIsIco’s
Klimaatveranderingen hebben nu al gevolgen voor de ernst, 
frequentie en omvang van extreme weersomstandigheden. We zijn 
kwetsbaar voor extreme geomagnetische stormen die grootschalige 
black-outs kunnen veroorzaken waar alleen al in de Verenigde 
Staten 130 miljoen mensen door getroffen worden. En we krijgen 
steeds vaker te kampen met chronische omstandigheden, zoals 
ernstige droogte of antimicrobiële resistentie. Door dit laatste 
worden jaarlijks meer dan 2 miljoen Amerikanen ziek en stijgen  
de directe zorgkosten ieder jaar met 20 miljard dollar.

Nu veranderingen elkaar in steeds hoger tempo opvolgen zullen  
we rampen waarschijnlijk in een minder ‘voorspelbare’ omgeving 
moeten bestrijden, waar onze traditionele plannings- en besluitvor-
mingsprocessen minder effectief zijn. Zelfs bekende problemen, 
zoals de droogte die de VS in 2012 trof, kunnen onbekende risico’s 
met zich meebrengen waardoor de overheid niet meer op de 
gebruikelijke wijze kan reageren op crises. De technische kennis of 
capaciteit die nodig zijn om ernstige rampen te bestrijden moeten 
juist vaak buiten de publieke sector worden gezocht. De operatio-
nele eisen voor rampenbestrijding nemen evenwel toe. 

Om in deze context te slagen moeten we ons aanpassingsvermogen 
vergroten. We moeten de wijze waarop overheid, ngo’s, bedrijven 
en individuen werken aan gezamenlijke resultaten verder institutio-
naliseren en optimaal gebruikmaken van nieuwe technologieën om 
ons inzicht in risico’s en situaties te verbeteren. We moeten als 
overheid anders gaan denken over hoe we gebruikmaken van de 
capaciteiten van de private sector om vitale diensten te herstellen na 
een ramp en hoe deze te ondersteunen. We moeten ook bewuster 
rekening houden met de snelle, onafhankelijke en massale respons 
van burgers bij crises en deze mogelijk maken. Alleen wanneer we 
in staat blijken deze strategische relaties aan te gaan en te verster-
ken zullen we in staat zijn te voorzien in de behoeften van overle-
venden van rampen, nu en in de toekomst. 
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Ruimteweer
Zonnestormen zijn grootschalige energie-uitbarstingen op de zon die bestaan uit krachtige straling (zonnevlammen) en/of 
plasmawolken (coronale massa-uitstoot). Zonnestormen ontstaan uit zonnevlekken, actieve gebieden die op het zonop-
pervlak verschijnen. Hoe meer zonnevlekken, hoe actiever de zon. De zonneactiviteit kent een cyclus van ongeveer 11 jaar. 
Extreme zonnestormen, die de maatschappij kunnen ontwrichten, kunnen echter op elk moment in de cyclus optreden.

De magnetosfeer en de atmosfeer beschermen ons tegen straling  
en plasma die op de aarde afkomen. De term ruimteweer omvat de 
gehele keten van gebeurtenissen: van de zonneactiviteit tot en met 
de interactie daarvan met de magnetosfeer en atmosfeer van de 
aarde. Zonnevlammen ioniseren de buitenste schil van de atmos-
feer, de ionosfeer. Wanneer een plasmawolk op de magnetosfeer 
botst, buigt het grootste gedeelte erlangs af. Maar plasma kan  
de magnetosfeer wel binnendringen bij de magnetische polen, 
waartussen het aardmagnetische veld loopt. Dit veroorzaakt een 
geomagnetische storm, een storing in de magnetosfeer van de 
aarde. Er kan een elektrisch veld worden opgewekt in de aardkorst 
waarbij de elektrische stromen zich door de grond bewegen. 

gEvolgEn voor dE Infrastructuur
Geomagnetisch opgewekte stromen kunnen leiden tot verzadiging 
van transformatorkernen, die vervolgens steeds warmer worden. Dit 
kan leiden tot thermische schade en noodzaken tot buitengebruik-
stelling van de transformator. Transformators gekoppeld aan lange 
transmissielijnen zijn het kwetsbaarst. 

De meeste apparaten worden beschermd door relais die valse 
stroom detecteren en de transformators loskoppelen of stroom- 
toevoer onderbreken. Bij krachtige geomagnetische stormen kan 
het elektriciteitsnet instabiel worden omdat steeds weer andere 
delen van het net uitvallen. Het hele net bezwijkt dan. Dit gebeurde 
bijvoorbeeld in Canada in 1989, waarbij 6 miljoen mensen getroffen 
werden.

Satellieten kunnen beschadigd raken door ruimteweer en niet meer 
goed functioneren. Hierdoor kan het contact tijdelijk of voorgoed 
verloren gaan. Satellietsignalen kunnen tijdens hun passage door 
de atmosfeer verstoord raken door de toegenomen ionisatie van  
de ionosfeer.

Ruimteweer kan radiocommunicatie en satellietnavigatie (Global 
Navigation Satellite System) verstoren en zo het vliegverkeer 
hinderen. Het zijn overigens vooral de gesprekken tussen piloten  
en de verkeersleiding die worden gehinderd maar dan kunnen er 
back-upsystemen ingezet worden. Vliegtuigen kunnen bovendien 
overschakelen van satellietnavigatie naar navigatie via bakens op de 
grond. Dit is echter geen wenselijke situatie en vaak wordt ervoor 
gekozen de vluchtroutes naar minder getroffen gebieden te 
verleggen. 

Ook het treinverkeer kan hinder ondervinden van ruimteweer. Het 
is bekend dat geomagnetisch opgewekte stromen de seinsystemen 
kunnen verstoren waardoor er signaalfouten kunnen optreden.  
Ook het controlesysteem van een trein kan door de stroom worden 
beïnvloed. Wordt GNSS gebruikt om de positie van de trein te 
volgen, dan kunnen ook hier storingen optreden.

  Emmelie Andersson 
Coördinator Ruimteweeraangelegenheden Zweeds Agentschap voor 
Civiele Bescherming (MSB)
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De scheepvaart kan last hebben van verstoorde radiocommunicatie 
of een black-out of van verstoorde navigatie. De gebruikte elektro-
nische kaarten moeten namelijk steeds ververst worden en daarvoor 
is GNSS onontbeerlijk. GNSS is ook nodig om schepen stationair te 
houden wanneer er verschillende werkzaamheden op de oceaanbo-
dem worden uitgevoerd.

dE ruImtEwEErsvErwachtIng
Om het ruimteweer te kunnen voorspellen zijn we afhankelijk van 
satellieten die de zon in de gaten houden. Zonnevlammen bereiken 
de aarde binnen 8 minuten. We kunnen actieve zonnevlekken 
weliswaar observeren en inschatten of er krachtige zonnevlammen 

uit kunnen ontstaan, maar we kunnen nog niet voorspellen 
wanneer een eruptie zal plaatsvinden. Het is dus niet mogelijk 
vroegtijdig te waarschuwen voor zonnevlammen. Coronale 
massa-uitstoten verplaatsen zich met een snelheid van 200-2500 
km/s en bereiken de aarde gewoonlijk in 1-2 dagen. De echte 
sprinters onder hen kunnen ons al binnen 14-17 uur bereiken.  
Dat geeft ons in ieder geval wat voorbereidingstijd. We kunnen de 
vermoedelijke snelheid en richting van een coronale massa-uitstoot 
bepalen. Maar de richting van het magnetisch veld weten we pas 
een half uur voordat de zonnevlam de aarde bereikt. En juist de 
richting bepaalt of er al dan niet een krachtige geomagnetische 
storm ontstaat.

nEdErlandsE BrochurE zonnEstormEn

  Robert-Jan Schoonenboom 
Directie Veiligheid en Risico’s, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ook de Nederlandse overheid heeft de risico’s van zonnestor-
men erkend. In 2012 is in het kader van de Nationale 
Risicobeoordeling een scenario ‘satellietuitval vanwege een 
zonnestorm’ opgesteld. Dit scenario is vervolgens door een 
aantal onafhankelijke experts beoordeeld op mogelijke 
negatieve effecten voor de Nederlandse samenleving. Uit de 
expertanalyse blijkt dat extreme zonneactiviteit kan leiden tot 
verstoringen bij nagenoeg alle vitale sectoren, via directe en 
indirecte gevolgen (bijvoorbeeld als gevolg van uitval 
satellieten).

Gezien de uitkomst van de expertanalyse heeft het kabinet in 
de voortgangsbrief Nationale Veiligheid maatregelen aange-
kondigd om de weerbaarheid tegen de gevolgen van extreme 
zonneactiviteit te vergroten. Eén van deze maatregelen betreft 
het verbeteren van de kennis over zonnestormen, met name bij 
de vitale sectoren. Trekker van deze actie, het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, heeft ervoor gekozen een praktische 
brochure over zonnestormen te publiceren. 

Primaire doelgroep van de brochure zijn de veiligheidsfunctio-
narissen binnen de diverse vitale organisaties, evenals het 
management dat verantwoordelijk is voor het continuïteits- 
management binnen deze organisaties.
In de brochure worden de achtergronden van het natuurfeno-
meen zonnestormen geschetst en ook de gevolgen hiervan,  
met name voor technologie die veel in de vitale sectoren wordt 
toegepast. Ook bevat de brochure een vragenlijst die professio-
nele gebruikers en beheerders helpt om het onderwerp binnen 
de eigen organisatie op de agenda te zetten en een eerste 
inschatting te maken van de risico’s voor de continuïteit. Ook 
komen mogelijk te treffen mitigerende maatregelen aan de orde. 

U kunt de brochure downloaden op: http://www.rijksoverheid.nl/
documenten-en-publicaties/brochures/2014/03/18/weerbaar-
tegen-extreme-zonneactiviteit.html.

Weerbaar tegen 
extreme zonneactiviteit
Gevolgen op aarde van extreme explosies op de zon

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2014/03/18/weerbaar-tegen-extreme-zonneactiviteit.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2014/03/18/weerbaar-tegen-extreme-zonneactiviteit.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2014/03/18/weerbaar-tegen-extreme-zonneactiviteit.html
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Bacteriën, antibiotica en resistentie

Antibioticaresistentie wordt beschouwd als een ernstige bedreiging 
voor de volksgezondheid. De ontwikkeling van nieuwe antibiotica is 
volledig tot stilstand gekomen en bacteriën worden steeds sneller 
resistent tegen bestaande middelen. Bacteriën zijn kleine eencellige 
organismen. Ze vermenigvuldigen zich door te delen, waarbij 
identieke kopieën ontstaan. Dit proces neemt circa 20 minuten in 
beslag. Je begint met één cel en 7 uur later zijn er 1 miljoen kopieën 
van. Tijdens de deling kunnen er mutaties optreden en deze 
mutanten kunnen beter aangepast zijn aan veranderende omge-
vingsomstandigheden. Worden ze blootgesteld aan antibiotica, dan 
zullen de mutanten die ertegen resistent zijn overleven. Dit proces 
van mutatie en selectie is een klassiek voorbeeld van de survival of the 
fittest, alleen de best aangepaste overleeft. Naast mutatie kunnen 
bacteriën ook actief genetisch materiaal uitwisselen, een krachtig 
mechanisme om resistentie te verspreiden.

Sinds de ontdekking van penicilline, kort voor de Tweede 
Wereldoorlog, zijn er door de farmaceutische industrie diverse 
andere antibioticaklassen ontwikkeld. Dit proces vertraagde echter 
en is na 1990 volledig tot stilstand gekomen. Tegelijkertijd hebben 
bacteriën vele vormen van resistentie ontwikkeld tegen bestaande 
middelen. Dit proces is sinds de eeuwwisseling in een exponentiële 
fase beland. 

  Prof. dr. Jan Kluytmans 
Hoogleraar medische microbiologie en infectiepreventie,  
VU medisch centrum

De toenemende resistentie is hoofdzakelijk te wijten aan het 
wijdverbreide gebruik van antibiotica. Antibiotica zijn de enige 
geneesmiddelen waarbij patient dependency een doorslaggevende 
factor is. Dit houdt in dat de behandeling van één patiënt het 
resultaat van de behandeling van een andere patiënt kan beïnvloe-
den. Artsen zijn hier echter niet voor opgeleid. Zij hebben geleerd 
dat ze elke individuele patiënt naar beste kunnen moeten behande-
len. Bij medische opleidingen kijkt men over het algemeen 
hoofdzakelijk naar de behandeling van een individu en niet naar de 
ecologische effecten. Antibiotica zouden als een schaarse grondstof 
moeten worden beschouwd en terughoudend moeten worden 
gebruikt. Dit houdt in dat de gevolgen van de behandeling van de 
individuele patiënt moeten worden afgewogen tegen de ecologi-
sche effecten. Landen met een restrictief beleid kennen veel lagere 
resistentiecijfers dan landen waarbij het antibioticagebruik bij 
mensen hoog is. Er zijn al vele pogingen gedaan om tot een 
restrictiever beleid te komen bij de menselijke geneeskunde,  
maar een dergelijke cultuuromslag is niet eenvoudig. 

Er is daarnaast een ander en veel omvangrijker probleem. 
Antibiotica worden ook in de landbouw gebruikt om de groei van 
de dieren te bevorderen en ze te behandelen. De hoeveelheid 
antibiotica die bij dieren wordt gebruikt overtreft die bij mensen 
verre. Het gaat daarbij meestal om dieren die niet eens ziek zijn en 
het gebruik wordt louter gedreven door economische motieven. Uit 
recente studies is gebleken dat het gebruik van antibiotica bij dieren 
heeft geleid tot een enorm reservoir van resistentie in de voedselke-
ten. Hierdoor wordt de gehele bevolking blootgesteld aan resistente 
bacteriën die moeilijk te behandelen ziekten kunnen veroorzaken. 

De huidige situatie is buitengewoon complex en vereist een 
fundamentele ommezwaai in ons denken over het gebruik van 
bestaande antibiotica en de ontwikkeling van nieuwe. Deskundigen 
verwachten de komende jaren nog geen oplossing. Het gevolg is dat 
de veiligheid van patiënten in ziekenhuizen in het geding is. 
Uitbraken kunnen moeilijk of helemaal niet worden beheerst en 
het publiek wordt wantrouwig of raakt in paniek. Ook bio-terroristi-
sche aanvallen kunnen moeilijk te beheersen blijken wanneer er 
geen effectieve geneesmiddelen beschikbaar zijn. 

Een multidisciplinaire interventie is nodig om de komende jaren  
de controle te blijven houden. Hieronder vallen het gebruik van 
antibiotica bij mensen, dieren en in de landbouw. Daarnaast moet 
gekeken worden naar financiële obstakels en facilitators.

Foto: Arenda Oomen
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Antimicrobiële resistentie bedreigt 
patiënt en nationale veiligheid
  Marc Sprenger 

Directeur Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), 
Stockholm, Zweden

Het zijn roerige tijden voor de volksgezondheid. In Europa, eigenlijk 
in de hele wereld, gaat de aandacht vooral uit naar de nog steeds 
voelbare gevolgen van de financiële crisis, wereldwijde conflicten 
en milieurampen. Mijn verhaal over gezondheid en de bescherming 
daarvan valt dus misschien niet in vruchtbare aarde. Maar let wel: 
een goede gezondheid is goud waard. En een van de grootste 
bedreigingen voor de volksgezondheid is de toenemende resistentie 
tegen antimicrobiële middelen.

In de afgelopen eeuw zijn de sterftecijfers spectaculair gedaald. 
Twee historische medische ontdekkingen hebben aan deze daling 
bijgedragen, namelijk de ontwikkeling van vaccins en de ontdek-
king van antibiotica. Ziekten die daarvóór moeilijk te bestrijden en 
soms dodelijk waren, konden nu behandeld of voorkomen worden. 
Antibiotica hebben een cruciale rol gespeeld bij het behandelen van 
menselijke infectieziekten als gonorroe, longontsteking of 
tuberculose. Er zijn vele mensenlevens gered!

In de afgelopen decennia heeft antimicrobiële resistentie zich 
ontwikkeld tot een ernstige bedreiging voor de gezondheid. Hoe is 
het momenteel in Europa gesteld met de antimicrobiële resistentie?
We zien grote verschillen tussen de landen, van minder dan 1% tot 
meer dan 50%. Het goede nieuws is dat vergeleken met 2009 en 2012 
in veel Europese landen steeds minder MRSA-infecties voorkomen. 
Het slechte nieuws is echter dat we bij andere bacteriën de resisten-
tie zien toenemen. Klebsiella pneumoniae - een bacterie die gewoonlijk 
bij ziekenhuisinfecties wordt aangetroffen - wordt steeds resistenter 
tegen diverse antibiotica. Ziekenhuisartsen moeten daarom steeds 
vaker hun toevlucht nemen tot de antibiotica die beschouwd 
worden als de laatste verdedigingslinie bij de behandeling van deze 
patiënten: de carbapenems.

En Er Is nog slEchtEr nIEuws… 
Door het toegenomen gebruik van antibiotica en de uiteenlopende 
manieren om ziekenhuisinfecties te bestrijden, begint de Klebsiella 
pneumoniae nu ook resistentie te ontwikkelen tegen deze carbape-
nems. Onderzoekcijfers over de situatie in Europa tussen 2009 en 
2012 laten zien dat we boven de 5% uitkomen in vijf landen in het 
zuiden van Europa. En we hebben het hier over het topje van de 
ijsberg. Patiënten met hoog resistente bacteriën kunnen alleen nog 
worden behandeld met antibiotica die oud zijn en beperkingen en 
giftige bijwerkingen hebben.

Onderzoek op basis van een zelfbeoordeling door nationale 
deskundigen toont aan dat carbapenem-resistente infecties, met 
inbegrip van infecties met Klebsiella pneumoniae, in Europa een veel 
grotere verspreiding kennen dan bloedbaaninfecties. Wanneer 
andere infecties, zoals luchtweginfecties en urineweginfecties, 
worden meegeteld, zijn er in nagenoeg alle landen wel gevallen 
gerapporteerd.
En veel van deze landen melden een regionale verspreiding, 
interregionale verspreiding of zelfs een endemische situatie.
Een nieuw ernstig probleem is de opkomst en verspreiding van 
carbapenem-resistente Acinetobacter baumannii -infecties, de 
zogeheten CRAb-infecties. CRAb veroorzaakt gezondheidszorg 
gerelateerde infecties, met name met beademing geassocieerde 
pneumonie en infecties van de urinewegen. Het percentage 
CRAb-infecties lag boven de 80% in 3 van de 18 landen die deze 
specifieke infectie rapporteerden (Griekenland, Italië en Roemenië). 
CRAb-infecties kunnen weleens de volgende grote uitdaging blijken 
voor veel Europese ziekenhuizen.
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In het kader van het onderzoek moesten de deskundigen ook 
aangeven of er nationale richtlijnen waren voor het onder controle 
houden van carbapenem-resistente infecties. In 17 van de 38 
rapporterende landen waren er nog steeds geen nationale richtlij-
nen. In de meeste landen die ziekenhuisuitbraken, regionale of 
interregionale verspreiding of zelfs een endemische situatie melden 
zijn deze richtlijnen al ingevoerd. Landen die slechts een enkele 
ziekenhuisuitbraak of sporadische infecties melden of waar geen 
gevallen waren en landen die geen goed overzicht van de carbape-
nem-resistente infecties hebben beschikken in veel mindere mate 
over deze richtlijnen. Ik doe daarom een klemmende oproep aan 
alle Europese landen om nationale richtlijnen in te voeren. Deze 
zijn namelijk essentieel voor ziekenhuizen die met dit type infecties 
worden geconfronteerd. Ze kunnen dan maatregelen nemen om de 
verspreiding tegen te gaan en de impact van uitbraken van 
carbapenem-resistente infecties tot een minimum te beperken. 
Kunnen we hoog resistente bacteriën, waarvan ik nu een aantal 
voorbeelden heb gegeven, niet onder controle houden, dan betekent 
dit het einde van de moderne geneeskunde. Standaardprocedures 
zoals heup- of knievervanging, orgaantransplantatie, chemotherapie 
en intensieve zorg worden onmogelijk zonder werkzame antibiotica. 
Als we hoog resistente bacteriën niet weten in te dammen, dan 
vormen ze niet alleen een bedreiging voor ziekenhuispatiënten, maar 
voor de gehele maatschappij. Zelfs het World Economic Forum erkent 
dat de verspreiding van hoog resistente bacteriën een potentieel 
gevaar voor de wereldeconomie vormt.

Modern medicine: not possible  
without effective antibiotics 

Care of preterm babies 

Intensive care 

Organ transplant 

Hip / knee replacement 

Cancer chemotherapy 

voorBEEldEn uItBrakEn 
Het eerste voorbeeld betreft een met CRAb besmette patiënt die van 
buiten de EU werd overgebracht naar de intensive careafdeling van 
een Frans ziekenhuis. Het gaat om een ziekenhuis dat strenge 
controlemaatregelen hanteert om gerepatrieerde patiënten bij 
opname te identificeren en te screenen en zo patiënten te isoleren 
bij wie carbapenem-resistente bacteriën worden aangetroffen.  
De CRAb-infectie bij deze patiënt werd daarom al bij de opname 
ontdekt. Maar ondanks deze maatregelen werden nog eens 5 

patiënten met CRAb besmet. Cohortverpleging door een vast  
team en met niet voor andere patiënten te gebruiken apparatuur, 
strenge hygiënische voorzorgsmaatregelen en verantwoord gebruik 
van antibiotica hadden de verspreiding verder kunnen beperken.

Het tweede voorbeeld betreft een grootschalige, ziekenhuis brede 
uitbraak van carbapenem-resistente Klebsiella pneumoniae in Israël. 
Aangezien er in het ziekenhuis al een uitbraak was toen de 
maatregelen werden ingevoerd, was een brede strategie vereist om 
de situatie binnen drie jaar onder controle te brengen. De strategie 
stoelde op 5 belangrijke elementen:
1. een waarschuwingssysteem bij de eerste hulp;
2. bouw van een cohortzaal;
3. uitroeien van clusters;
4. kweekjes/monsters van de omgeving en de handen van  

het personeel;
5. beleid om carbapenem te beperken.

Als gevolg hiervan daalde het aantal infecties door carbapenem-
resistente Klebsiella pneumoniae in dit ziekenhuis met meer dan een 
factor 10. Er zijn daarna geen gezondheidszorg gerelateerde 
infecties meer gediagnosticeerd. In 2011 bracht ECDC advies uit bij 
een risicoanalyse van de verspreiding van carbapenem-resistente 
infecties door het overbrengen van patiënten tussen zorginstellin-
gen. Daarbij werd met name gekeken naar overbrenging van het  
ene naar het andere land. 

onE hEalth-BEgInsEl En actIEplan
Tezamen met infectiebestrijding is terughoudender gebruik van 
antibiotica de belangrijkste maatregel om de zeer verontrustende 
ontwikkeling en verspreiding van antibioticaresistente bacteriën af 
te remmen. Antibiotica worden vaak gebruikt of ingezet terwijl dat 
niet nodig is. Niet alleen bij mensen, maar ook bij dieren. De 
Europese Commissie bepleit het One Health-beginsel om antimicro-
biële resistentie aan te pakken en de Commissie lanceerde in 2011 
het Actieplan tegen het toenemende gevaar van antimicrobiële resistentie, 
waarin een holistische aanpak wordt omarmd.

Humans + Animals = One Health 

Prudent use of antibiotics.  
Everyone is responsible! 

2 
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Voor gezonde mensen zijn ook gezonde dieren nodig. Even 
belangrijk is echter dat we antibiotica op een verstandige manier 
gebruiken, niet alleen bij mensen, maar ook bij dieren! In 2013 
publiceerde het Europees Geneesmiddelenbureau (European 
Medicine Agency, EMA) zijn derde rapport over het Europese toezicht 
op het gebruik van antimicrobiële middelen in de diergeneeskunde 
(ESVAC). Er werden gegevens over de verkoop van veterinaire 
antibiotica uit 25 verschillende landen gepresenteerd. De resultaten 
bevestigden dat er grote verschillen zijn tussen de landen. In een 
aantal landen, zoals Nederland, is het gebruik zeer hoog, terwijl er in 
andere, zoals Zweden en Noorwegen, veel minder wordt gebruikt.

Er is echter hoopgevend nieuws. In Nederland laten de recentste 
cijfers zien dat het gebruik van antibiotica bij dieren aan het dalen 
is. Het is dus wel degelijk mogelijk het tij te keren. En, zoals ik al 
eerder heb laten zien, nemen ook MRSA-infecties bij mensen af.  
Het is dus nog niet te laat.

nIEt nog mEEr kwaad aanrIchtEn
Ik refereer hierbij aan de eed van Hippocrates om “nooit iemand 
kwaad te doen”. Ik ben bang dat deze zinsnede soms wel eens wordt 
vergeten, in ieder geval bij het voorschrijven van antibiotica.
1. Verantwoord gebruik van antibiotica: alleen gebruiken wanneer 

nodig en je houden aan de voorgeschreven doses, frequentie en 
duur van de kuur. En uitsluitend op doktersvoorschrift.

2. Resistentie tegen antibiotica kan niet worden ingeperkt zonder 
aandacht te besteden aan infectiecontrole, met name de praktijk 
bij handhygiëne in zorginstellingen. 

3. Er moeten nieuwe antibiotica worden ontwikkeld.

Om verantwoord gebruik van antibiotica te promoten is in 2008  
de Europese Antibiotica-dag ingevoerd. 
In de week van 18 november worden er jaarlijks in meer dan  
40 Europese landen, waaronder alle lidstaten, activiteiten 
georganiseerd om verantwoord antibioticagebruik te stimuleren. 
ECDC werkt ook samen met zijn partners in andere regio’s in de 
wereld, waaronder de VS, Canada en Australië. Het is van wezenlijk 
belang dat we samen optrekken in de strijd tegen de dreiging van 
antimicrobiële resistentie. We mogen niet vergeten dat we allemaal 
verantwoordelijk zijn voor het terugdringen van antibioticagebruik, 
stimuleren van verantwoord gebruik en de strijd tegen anti- 
microbiële resistentie. Patiënten, artsen, ouders, zorgverleners, 
dierenartsen, agrariërs, beleidsmakers.
U en ik.

Voor meer informatie zie: www.ecdc.eu

Klebsiella pneumoniae-bacterie

Foto: Novum
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Dilemma’s rond antibioticagebruik  
en resistentie
Het lijkt erop dat antibiotica, vaak als wondermiddelen beschouwd, op het punt staan de eindstrijd met resistente 
microben aan te gaan. En elke dag ziet het er slechter uit voor deze levensreddende geneesmiddelen. Gebrek aan hygiëne, 
overmatig gebruik van antibiotica in zowel de menselijke geneeskunde als de intensieve veehouderij, het draagt allemaal 
bij aan de selectie, verspreiding en toename van resistente microben. Ook het reisgedrag van mensen en de globalisering 
van de handel in dieren en voedingsmiddelen dragen bij aan deze toename. Het blijkt dat landen met betere hygiëne  
en verstandig antibioticagebruik minder resistente microben hebben, maar ook zij kunnen niet ontsnappen aan de 
antibioticaresistentie crisis. Vlees, groenten, de bodem, rivieren, ze bevatten allemaal steeds meer multiresistente 
microben. Ook resistentie tegen carbapenem-antibiotica, de laatste verdedigingslinie, neemt nu in hoog tempo toe.  
Er is dringend actie nodig.

  Rinke van den Brink 
Redacteur gezondheidszorg NOS, auteur van Het einde van de 
antibiotica (De Geus 2013)

antIBIotIcamIsBruIk
De verschillende vormen van antibioticamisbruik moet een halt 
worden toegeroepen. Antibiotica moeten met beleid worden 
gebruikt om de toename en verspreiding van resistente microben 
te voorkomen. Ze zouden niet langer vrij verkocht mogen worden 
maar uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar moeten zijn. 
Dat is in de westerse wereld geen probleem aangezien de toegang 
tot de gezondheidszorg daar goed is geregeld. Maar in de armste 
landen of in bepaalde afgelegen of arme regio’s van ontwikkelings-
landen leidt het verbieden van de vrije verkoop van antibiotica tot 
problemen. Mensen hebben dan wellicht geen toegang meer tot 
deze belangrijke geneesmiddelen en daarmee tot effectieve zorg. 
Dit probleem kan alleen met forse investeringen van zowel geld als 
menskracht worden opgelost. Verstandig gebruik van antibiotica 
houdt ook in dat er vaker diagnostisch getest moet worden om vast 
te stellen welke microbe een infectie veroorzaakt en welk resisten-
tiemechanisme het betreft. Door meer te testen kunnen de 
behandelingen beter afgestemd worden waardoor er ook minder 
antimicrobiële resistentie wordt veroorzaakt. Ook moeten artsen 
niet toegeven aan patiënten die een gewone verkoudheid meteen 
met antibiotica te lijf willen gaan. Tot slot mag er in de intensieve 
veehouderij geen gebruik meer worden gemaakt van antimicrobi-
ele middelen die voor de mens van levensbelang zijn. De laatste 
nog werkzame klasse antibiotica en nieuwe antibiotica zouden 
uitsluitend bij mensen mogen worden gebruikt. Het standaard 
gebruik van antimicrobiële middelen in de veehouderij moet 
drastisch worden teruggebracht.

vErBEtErEn hygIënE In zorgInstEllIngEn En BIj 
mEnsEn thuIs
Er zijn ook dringend maatregelen nodig om de hygiëne in zorgin-
stellingen en bij mensen thuis te verbeteren. Ook hier zijn er 
enorme verschillen tussen het rijke Westen en arme en ontwikke-
lingslanden. In India heeft het misschien niet zo veel zin te 
hameren op verstandig gebruik van antibiotica aangezien 
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honderden miljoenen mensen niet eens een wc hebben, geen 
aansluiting op de riolering en waterzuivering en niet over schoon 
drinkwater beschikken. Het gebrek aan basishygiëne is een ideale 
vector voor resistente en niet-resistente microben. Er is zoveel geld 
nodig om het gebrek aan sanitatie op te lossen, dat de oplossing 
een zeer lange adem vergt. In ons deel van de wereld gaat het bij 
gebrek aan hygiëne om heel andere zaken. Zo moet er bijvoorbeeld 
veel strenger gelet worden op het wassen van de handen. Het is 
onacceptabel dat artsen en verpleegkundigen in Nederlandse 
ziekenhuizen – volgens een in 2012 gepubliceerd onderzoek – in 
slechts 20% van de gevallen waarin ze hun handen moeten wassen 
dit ook daadwerkelijk doen. Onderzoek wijst uit dat Nederland niet 
het enige land is met dit probleem. Het budget voor schoonmaak 
en hygiëne in zorginstellingen staat onder grote druk aangezien 
veel landen (fors) willen snijden in de steeds toenemende zorguit-
gaven. Helaas worden hygiëne en andere vormen van infectiepre-
ventie als kostenposten gezien, aangezien de besparingen die ermee 
worden behaald vaak moeilijk zijn te kwantificeren. Uitbraken van 
multiresistente microben zoals in het Rotterdamse Maasstad 
Ziekenhuis kunnen, cynisch gezegd, worden beschouwd als een 
geluk bij een ongeluk. Het Rotterdamse ziekenhuis kampte met  
een bijna twee jaar durende uitbraak van de Oxa-48 producerende 
Klebsiella pneumoniae. 118 patiënten waren dragers van de bacterie,  
36 van hen overleden. Twintig patiënten ontwikkelden een OXA-48 
Klebsiella pneumoniae-infectie. Drie patiënten overleden aan de 
infectie en in tien andere gevallen heeft de infectie mogelijk de 
dood van de patiënten veroorzaakt. Bij veertien overleden patiënten 
lijkt de microbe geen rol te hebben gespeeld. In negen gevallen kon 
de rol van de microbe niet worden vastgesteld. In totaal zijn er meer 
dan 7500 patiënten ten minste drie maal gescreend. De directe en 
indirecte kosten van deze uitbraak worden op circa 40 miljoen euro 

geschat. Deze enorme kosten zijn voornamelijk toe te schrijven aan 
het dramatische verlies van vertrouwen bij patiënten. Zij weken 
voor hun behandeling uit naar andere ziekenhuizen.

ontwIkkElIng van nIEuwE antIBIotIca
Tot slot is er dringend behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe 
antibiotica. Er worden slechts een paar nieuwe antimicrobiotica 
onderzocht. Een groot deel van het medisch-farmaceutische 
complex heeft zijn onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten voor 
antibiotica zelfs gesloten. Producten die patiënten genezen zijn 
minder lucratief dan middelen voor chronische ziekten, zoals 
diabetes. De paar farmaceutische bedrijven die nog wel actief zijn 
op dit gebied willen zelfs directe of indirecte financiële steun van de 
overheid om te kunnen blijven werken aan de ontwikkeling van 
antimicrobiotica. Sinds een aantal jaren is er een aantal publiek-
private partnerschappen om onderzoek en ontwikkeling op het 
gebied van nieuwe antibiotica te stimuleren. Het lijkt pervers dat 
ondernemingen die megawinsten boeken nu belastinggeld krijgen 
om nieuwe antibiotica te ontwikkelen. Helaas lijkt dat momenteel 
nodig te zijn. Aan de andere kant, door de ernst van de situatie moet 
de farmaceutische industrie haar maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid nemen. Een verantwoordelijkheid die verder gaat dan 
aandeelhouderswaarde. Het moge duidelijk zijn dat geneesmidde-
len voor chronische ziekten in termen van rendement belangrijker 
zijn voor farmaceutische bedrijven en hun aandeelhouders. Maar let 
wel, ook aandeelhouders zijn potentiële patiënten en ouders en 
kinderen van potentiële patiënten. En op een dag hebben ook zij 
misschien werkzame antibiotica nodig om een infectie te bestrijden 
waaraan zij of hun geliefden kunnen overlijden. Publieke en private 
partners moeten hun verantwoordelijkheid nemen in deze urgente 
situatie.
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Integrale aanpak vanuit Nederlands perspectief

Publiek private samenwerking  
bij grote sportevenementen 

  Willy Steenbakkers 
Senior crisiscoördinator, Nationaal Crisiscentrum (NCC), NCTV

Een heerlijke sportwinter met vele medailles achter de rug en een 
hopelijk mooie sportzomer nog voor de boeg. Duizenden 
Nederlanders hebben de Olympische Spelen in Sotsji bijgewoond of 
zullen nog een bezoek brengen aan het WK Voetbal in Brazilië. Het 
zijn allemaal evenementen die veel worden bezocht. Dat zorgt voor 
een goede, vaak uitgelaten sfeer. Het heeft echter wel consequenties 
voor de organisatie achter de evenementen. Al vele evenementen 
lang weten publieke en private organisaties elkaar te vinden om te 
zorgen dat een evenement ordelijk verloopt. Er worden daarbij 
afspraken gemaakt met betrekking tot informatie-uitwisseling en 
de te nemen maatregelen in het kader van de openbare orde en 
veiligheid. Het betreft hier voor Nederland een vorm van samen- 
werking waarbij een integrale aanpak voorop staat. 
Om zo goed als mogelijk voorbereid te zijn werken verschillende 
partijen nauw met elkaar samen om de veiligheid van de sporters en 
hun staf, de supporters en vips te kunnen garanderen. Het betreft 
zowel publieke partners (zoals BZ, VWS en VenJ), private partners 
(zoals de KNVB, NOC&NSF, het Holland Heineken Huis en de 
Oranjecamping) als operationele partners (zoals de Nationale Politie 
en de AIVD). Vanuit VenJ is het NCC verantwoordelijk voor deze 
coördinatiegroep, de taakverdeling en de op te leveren producten. 

De belangrijkste taken van dit samenwerkingsverband zijn:
• het bepalen van het vereiste veiligheidsniveau en het maken van 

afspraken hoe dit veiligheidsniveau te realiseren;
• het vaststellen van gemeenschappelijke beleidsuitgangspunten 

en creëren van een heldere en goede operationele 
informatievoorziening; 

• het inventariseren van operationele en bestuurlijke knelpunten en 
het aandragen van mogelijke oplossingen; 

• tijdens de evenementen zal, net als bij voorgaande grote evenemen-
ten in het buitenland, Nederlands personeel naar het organiserende 
land gaan. De condities waaronder zij afreizen moeten helder zijn;

• het verzorgen van consulaire hulpverlening ter plekke;
• het verzorgen van informatie aan de supporters die het evenement 

bezoeken en het maken van afspraken rondom woordvoering 
gedurende het evenement.

Alle afspraken omtrent veiligheidsmaatregelen met betrekking  
tot grote sportevenementen zoals de Olympische Spelen en de 
Wereldkampioenschappen Voetbal worden vastgelegd in meerdere 
producten die door de coördinatiegroep worden gemaakt.  
De belangrijkste zijn:
• een veiligheids- en risicoanalyse waarin onder andere de veilig-

heidssituatie in het land van het evenement wordt omschreven;
• een Memorandum of Understanding met het organiserende land 

waarin de voorwaarden worden bepaald waaronder 
Nederlanders hun werkzaamheden kunnen uitvoeren; 

• informatie-uitwisseling: een protocol informatiecoördinatie 
voor de operationele diensten;

• een leidraad voor de Oranjethuissituatie met daarin de beleidsaf-
spraken en tolerantiegrenzen die in Nederland gelden gedurende 
het evenement.

De voorbereidingen hebben reeds geleid tot een, niet alleen 
sportief, maar ook veilig verlopen evenement als de Olympische 
Spelen in Sotsji. De voorbereidingen voor het WK Voetbal in Brazilië 
zijn in volle gang en moeten leiden tot een mooie en veilige 
sportzomer voor iedereen.

	  

Products of taskforce

Safety & security analysis

Daily safety & security briefing

Scenarios

Emergency & Evacuation plans

Exercises on location

Consular teams
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1 + 1 = 3!

PPP op het voetbalveld 

  Gijs de Jong 
Veiligheidscoördinator Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)

Sinds 2004 is er een steeds intensievere samenwerking ontstaan 
tussen de KNVB en de Nederlandse overheid en ambassades met het 
oog op de deelname van Oranje aan EK’s en WK’s. We hadden daarbij 
een gezamenlijk doel voor ogen: een zo goed mogelijke competitie 
voor de drie doelgroepen (het team, sponsors/gasten van de KNVB  
en de supporters). Het draait hierbij vooral om de veiligheid. We 
waarborgen de veiligheid van ons team en onze gasten in consensus. 
Voor de supporters in de gaststad organiseren we een Oranjeplein en 
een Oranjeparade van het plein naar het stadion. Daarmee creëren we 
niet alleen een geweldige sfeer, maar kunnen we de bewegingen van 
de fans ook beter sturen en gemakkelijk met hen communiceren.
Ziet de KNVB zichzelf als een private organisatie pur sang? Zeer 
zeker niet. Je zou ons in sommige opzichten zelfs het Nederlandse 
ministerie van Voetbal kunnen noemen. Het komt erop neer dat  
we competities organiseren en deelnemen aan internationale 
toernooien. En daardoor kunnen alle voetballiefhebbers actief  
en/of passief genieten van deze prachtige sport. Kortom, het gaat 
eerder om publieke dan om private dienstverlening.

oranjEkoorts
Buitenlanders moeten begrijpen welke impact het Nederlandse 
team heeft in ons land. We zijn weliswaar nooit wereldkampioen 
voetbal geworden, maar de oranjekoorts zorgt steevast voor 
verbroedering. Voetbal als bindende factor in de maatschappij. De 
sfeer is uniek en eigenlijk alleen te vergelijken met Koningsdag of 
de feestelijkheden rond de troonswisseling van vorig jaar. Dat is 
tevens een van de sleutels voor het succes. We hoeven niemand te 
motiveren om mee te doen aan de feestelijkheden. De hoofddoel-
stelling van de KNVB bij een competitie is uiteraard het sportieve 
resultaat. We willen bovenal wereldkampioen worden. 

Daarnaast is het buitengewoon belangrijk dat bezoekers en 
televisiekijkers kunnen genieten van een geweldig toernooi.  
Hoe doen we dat?
Een gedegen voorbereiding is cruciaal. We doen dit door informatie 
te delen, vaak bijeen te komen en samen een bezoek te brengen aan 
de locaties in het organiserende land. Tijdens de uitvoeringsfase 
houden we dagelijks coördinatiebijeenkomsten, volgen we het 
nieuws op de voet en houden we de communicatielijnen (24/7) 
kort.

uItdagIngEn
Zoals in elke relatie zijn er wel eens strubbelingen. Dankzij onze 
ervaring en de contacten die we hebben opgebouwd, kunnen we 
deze snel en doeltreffend het hoofd bieden. De belangrijkste 
succesfactoren zijn een gemeenschappelijk doel, gedeelde verant-
woordelijkheid, wederzijds begrip, open en directe communicatie, 
vertrouwen en ervaring. Loopt een publiek-privaat partnerschap 
(PPP) altijd gesmeerd? Het antwoord is nee. Er ontstaan vaak 
misverstanden over elkaars drijfveren, doelen en methoden, zowel 
aan de private als de publieke zijde. De ervaring heeft ons echter 
geleerd dat er meer overeenkomsten dan verschillen zijn. Er is 
aanzienlijk minder spanning dan vooraf gedacht.

holland-promotIE
Loont een PPP de moeite? Meer dan! Zelfs in de jaren waarin ons 
team minder succesvol was op het veld hebben we er samen met  
de ambassades, de Nederlandse politie en de ministeries van 
Justitie, Sport en Buitenlandse Zaken voor kunnen zorgen dat 
honderdduizenden Nederlandse fans hebben kunnen genieten  
van een toernooi. En dat zonder grote problemen te veroorzaken. 
Integendeel. De Oranjefans hebben altijd voor een geweldige 
Holland-promotie gezorgd. Daarom werden de Nederlanders met 
open armen ontvangen in de gaststeden van de laatste wereld- en 
Europese kampioenschappen. Van Bern tot Kaapstad …
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Evenementen en  
publieke partnerschappen
  René Polfliet 

Managing director Proseco, Global Security Heineken

hEInEkEn EvEnt standards
Proseco is een volle dochter van Heineken, verantwoordelijk voor 
alle wereldwijde beveiligingstaken en voor de persoonlijke 
beveiliging van leden van de Heineken-familie. Ons bedrijf sponsort 
wereldwijd zo’n 6000 evenementen per jaar op allerlei terreinen, 
zoals muziek, film, sport en cultuur. Het aantal toeschouwers 
varieert van enkele honderden tot tienduizenden. De meeste 
activiteiten worden door speciale evenementenbureaus georgani-
seerd, maar sommige door ons zelf. Hoewel alle door ons gespon-
sorde evenementen moeten voldoen aan de HEINEKEN Event 
Security, Safety & Health Standards, zijn de activiteiten waarbij onze 
merknaam wordt gebruikt en/of die we zelf organiseren het 
belangrijkst. Uiteraard moeten deze evenementen ook voldoen aan 
de plaatselijke wet- en regelgeving. De Heineken-normen omvatten 
een gedegen risicoanalyse, maatregelen op het gebied van locatie-
beveiliging en toegangscontrole, operationele veiligheidsprocedu-
res (bijvoorbeeld ontruimingsbeleid), huisregels, alcoholbeleid 
voor minderjarigen en gezondheids- en veiligheidsmaatregelen met 
betrekking tot locatie, hotel en vervoer (wanneer van toepassing).

dE wEg naar partnErschappEn
Sinds 1992 wordt er bij de Olympische Spelen namens NOC*NCF 
altijd een Holland Heineken Huis (HHH) ingericht. Dit belangrijke 
gesponsorde evenement is een goede illustratie van de wijze waarop 
we de afgelopen 10 jaar publieke partnerschappen tot stand hebben 
gebracht.
Ongeveer 6 maanden voor de opening van de Olympische 
Winterspelen van 2002 in Salt Lake City werd de wereld opgeschrikt 
door de aanslag op het WTC in New York. Vanwege de dreiging van 
een terroristische aanslag besloot de Nederlandse regering twee 
politieagenten aan het Nederlands Olympisch Team toe te voegen. 
Heineken zorgde voor facilitaire ondersteuning door in het HHH 
een kantoor ter beschikking te stellen in ruil voor doorlopende 
veiligheidsinformatie. Met de Salt Lake City Police kwamen we 
overeen dat zij tijdens de openingsuren van het HHH een politie-
team ter beschikking stelde. In beide gevallen kan men spreken van 
onze eerste stappen richting publiek-private partnerschappen.

In maart 2004 werd in Madrid een aantal forensentreinen opgebla-
zen, vijf maanden voor de start van de Olympische Spelen in 
Athene. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zette onmiddellijk 
een multidisciplinaire werkgroep op die zich ging bezighouden met 

de veiligheid van Nederlanders (atleten, pers, vips, fans, etc.) tijdens 
de diverse grote evenementen die dat jaar zouden plaatsvinden. Dit 
vormde feitelijk de trigger om formelere veiligheidsbijeenkomsten 
te gaan organiseren met alle relevante private en publieke belang-
hebbenden, onder voorzitterschap van Buitenlandse Zaken.  
Diverse communicatiemiddelen, zoals radio’s en satelliettelefoons 
werden uitgewisseld. Na een grondige strategische evaluatie werd 
besloten dat dit het format zou kunnen worden voor toekomstige 
Olympische Spelen en andere internationale evenementen, hoewel 
de uitwisseling van gevoelige/vertrouwelijke informatie nog steeds 
een belangrijk probleem was. 

In 2006, enkele maanden voor de opening van de Winterspelen in 
Turijn, werd de wereld opnieuw opgeschrikt door bomaanslagen, 
ditmaal in Londen. Het openbaar vervoer in de Britse hoofdstad 
werd getroffen door een serie gecoördineerde zelfmoordaanslagen. 
Na een positieve strategische evaluatie van het publiek-private 
partnerschap tijdens de Spelen in Athene traden de deelnemende 
partijen van destijds begin 2005 opnieuw toe tot een multidiscipli-
nair team om de beveiliging van de Nederlandse belangen voor te 
bereiden.
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Begin 2007 kwamen de publieke en private partijen bijeen in 
verband met de Olympische Spelen van Beijing. Opzet, structuur en 
format waren vrijwel gelijk aan die van de vorige Spelen, maar je zag 
dat de coördinatie steeds meer verschoof naar het ministerie van 
Veiligheid en Justitie. Dankzij het bijna ononderbroken proces  
van voorbereiding op en uitvoering tijdens het tweejaarlijkse 
Olympische evenement, verliep het partnerschap nagenoeg 
vlekkeloos. Toen in mei 2008, luttele maanden voor de officiële 
opening van de Spelen, de Chinese provincie Sichuan getroffen 
werd door een verwoestende aardbeving, bleek het team erg  
nuttig bij het leggen van de juiste contacten.

In de aanloop naar de Olympische Winterspelen van 2010 in 
Vancouver organiseerde het partnerschap opnieuw veiligheids- 
bijeenkomsten. In de voorbereidingsfase was het Nationaal 
Crisiscentrum verantwoordelijk voor het leiden en coördineren  
van de bijeenkomsten. Tijdens de uitvoeringsfase werden de 
bijeenkomsten gehouden in het Nederlandse consulaat-generaal  
in Vancouver onder leiding van de consul-generaal. Voor het eerst 
trok het Holland Heineken Huis meer dan 100.000 bezoekers in  
17 dagen.

holland hEInEkEn huIs 2012 londEn
In de voorbereidingsfase vonden in Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk bijeenkomsten plaats van publieke of handhavingsauto-
riteiten en particuliere ondernemingen. Daarbij kwamen zaken aan 
de orde als wederzijdse ondersteuning/assistentie, persoonlijke 
beveiliging leden Koninklijk Huis en de regering, uitwisseling van 
beveiligingsplannen, met inbegrip van contactpunten, respons op 
incidenten/crisis, communicatiemiddelen en uitwisseling van 
netwerken.
Vanaf een week voor de officiële opening van de Spelen vonden er 
dagelijks bijeenkomsten plaats op de Nederlandse ambassade in 
Londen. Deelnemers waren onder meer de Nederlandse inlichtin-
gendienst, een verbindingsofficier van de politie werkzaam bij het 
Olympic Information Centre en een vertegenwoordiger van de 
Nederlandse Nationale Politie (beveiliging KH en regering). Als 
vertegenwoordigers van de particuliere partijen waren, naast de 
veiligheidsmanager van het Holland Heineken Huis, ook de 
veiligheidsfunctionaris van NOC*NSF en een vertegenwoordiger  
van de Oranjecamping aanwezig. Vaste onderwerpen die aan bod 
kwamen betroffen inlichtingen en dreigingsanalyses, inlichtingen 
van de politie, informatie vanuit het HHH, NOC*NSF en het IOC, 
veiligheids- en consulaire informatie van de ambassade.

Alhoewel de Britse autoriteiten zeer strenge veiligheidsmaatregelen 
rond de Spelen hadden getroffen, bleef er een gerede kans op 
(terroristische) aanslagen, met name op zogenaamde “soft targets” 
(openbaar vervoer, markten, niet-Olympische locaties). Ook het 
Holland Heineken Huis behoorde tot de soft targets waar een 
aanslag een grote impact zou hebben: er waren immers veel 
Nederlanders die elke avond op hetzelfde tijdstip op dezelfde locatie 
bijeenkwamen (zo’n 7000 bezoekers, onder wie atleten, artiesten, 
vips en leden van het Koninklijk Huis en de regering). 

voordElEn van partnErschap
De wederzijdse voordelen van dit partnerschap, voor zowel de 
publieke als de private partijen zijn:
• toegevoegde waarde creëren - synergie, de som is meer dan de 

afzonderlijke delen;
• vertrouwen opbouwen - soms kan het belangrijker zijn wie je 

kent dan wat je kent;
• effectiviteit verbeteren - door het koppelen van verschillende 

netwerken, delen van schaarse middelen (menskracht) en 
kortere communicatielijnen;

• wederzijds begrip - door plannen en procedures te delen, een 
kijkje achter de schermen te nemen en transparanter te zijn;

• groeiende solidariteit - een team, een missie, een doel!

aandachtspuntEn voor toEkomstIgE 
partnErschappEn
Formalisering 
Moeten dit soort partnerschappen geformaliseerd worden in de 
vorm van een contract, Service Level Agreement of witboek en 
willen we dit wel? Of moet het juist informeel blijven, gebaseerd  
op persoonlijk vertrouwen, netwerken?

Uitwisseling van gevoelige informatie 
“Need to know” of “Know to need”? Delen op basis van de zoge-
naamde Chatham House Rules? Formeel geheimhouding beloven 
of een voor dit partnerschap opgesteld document ondertekenen?

Overdragen kosten van publiek naar privaat of vice versa 
Is het uitgangspunt: “wie betaalt, bepaalt”? Welke kosten mogen 
worden overgedragen? Zijn er (zakelijke) gedragsregels waaraan de 
partijen zich moeten houden?
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Londen 2012 
  Hamish Cameron 

Manager London Resilience Team, Greater London Authority

De Spelen van Londen 2012 waren de grootste multi-agency operatie 
in het Verenigd Koninkrijk van de afgelopen vijftig jaar. Hoewel de 
Olympische en Paralympische Spelen slechts 27 dagen duurden, 
begonnen de voorbereidingen ter wille van de weerbaarheid al 
voordat Londen in 2005 de Spelen in de wacht sleepte. In deze 
bijdrage ga ik in op de werkzaamheden van het London Resilience 
Partnership in de voorbereiding op de Spelen, welke lessen we 
hebben geleerd en enkele gedachten over publiek-private 
partnerschappen.

Het London Resilience Partnership bestaat uit zo’n 170 afzonderlijke 
organisaties die belast zijn met taken uit hoofde van de Civil 
Contingencies Act 2004. Deze wet biedt partners een kader om samen 
risicobeoordelingen en multi-agency plannen te ontwikkelen. Onder 
de partners bevinden zich de hulpdiensten en andere partijen uit de 
publieke sector, nutsbedrijven en private vervoerders. 

Londen is als hoofdstad wel gewend aan het organiseren van 
internationale sportevenementen. Hoewel de bestuurlijke indeling 
van de stad nogal complex lijkt, biedt het Resilience Partnership een 
kader om samen te werken bij incidenten. De Olympische Spelen 
zijn natuurlijk niet zomaar een sportevenement - er zijn meer 
onderdelen, verspreid over een groter geografisch gebied en van 
langere duur. Vanwege de festiviteiten rondom het diamanten 
jubileum van Queen Elizabeth werd deze periode nog eens verlengd. 
De coördinatieregelingen voor de periode van de Spelen golden 
voor twee maanden. 

Een formele risicobeoordeling toonde aan dat de Spelen geen 
nieuwe risico’s met zich mee zouden brengen, maar wel dat de aard 
van de risico’s zou veranderen. Dit kwam doordat het zwaartepunt 
van de activiteiten niet in Centraal-Londen maar in het oostelijke 
stadsdeel kwam te liggen, doordat mensen zich op een andere 
manier door de stad zouden verplaatsen en doordat de hulp- 
diensten langer dan normaal paraat moesten zijn.

Van fundamenteel belang voor de aanpak door het Resilience 
Partnership was de afspraak gezamenlijke risicobeoordelingen en 
uitgangspunten voor de planning te hanteren. De organisaties 
leerden zich hierdoor voor te bereiden op de risico’s en konden 
laten zien dat Londen ‘klaar’ was voor de Olympische Spelen.

Ook de oefeningen binnen het partnerschap waren van essentieel 
belang. In de aanloop naar de Spelen hield het partnerschap binnen 
vijf maanden alle oefeningen die normaal gesproken in vijf jaar tijd 
zouden worden gedaan. Organisaties hielden hun eigen trainingen 

en oefeningen en naarmate de Spelen dichterbij kwamen vonden er 
een aantal oefeningen in nationaal verband en in Londen plaats om 
procedures te ontwikkelen en te testen. Hierdoor leerden de 
hulpverleners wat ze aan elkaar hadden en persoonlijke banden 
ontwikkelen. Vrienden maken nog voordat je ze nodig had, dus.

Er werd een formele coördinatiestructuur ontwikkeld voor 2012. 
Tijdens de oefeningen werd er nog aan geschaafd, maar de 
grondslag werd gevormd door 24/7 controlekamers en virtuele 
coördinatieregelingen. Een essentiële factor was de gezamenlijke 
“informatiekaart”, ontwikkeld door een multi-agency controlekamer. 
Leidinggevenden en politici konden zo op basis van dezelfde kaart 
van de stad besluiten nemen.

Te veel mensen die gebruikmaken van het openbaar vervoer werd  
in de voorbereiding al snel als een belangrijke risicofactor aange-
merkt. Om de vervoersvraag in goede banen te leiden implemen-
teerden vervoerders een brede informatiecampagne voor het 

Foto: Arenda Oomen
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publiek en het bedrijfsleven. De campagne begon in november 2010 
en duurde tot en met de Spelen. 30% van de Londenaren heeft naar 
eigen zeggen zijn reisgedrag aangepast tijdens de Spelen.

Een nieuwe ontwikkeling binnen de communicatie met het publiek 
was de Cross-Sector Safety and Security Communications Hub. Via dit 
initiatief, getrokken door het bedrijfsleven maar met medewerking 
van de politie, vervoersbedrijven en het London Resilience Team, 
kon gezaghebbende informatie tijdig het bedrijfsleven bereiken. 
Het model is na de Spelen verder ontwikkeld en zorgt voor 
tweerichtingscommunicatie. Dit laatste zal ongetwijfeld nog  
verder worden ontwikkeld. 

Het partnerschap heeft een aantal kritische succesfactoren in 2012 
weten te identificeren. De belangrijkste was het gezamenlijke doel 
van het evenement - geen van de organisaties wilde door slecht 
optreden tijdens de Spelen haar reputatie op het spel zetten. 

De vele oefeningen en het daarmee opgebouwde gevoel van 
vertrouwdheid tussen organisaties en individuen was essentieel 
voor de regelingen. Andere lessen hadden betrekking op risico- 
beoordeling en uitgangspunten voor de planning, de regelingen 
voor communicatie met het publiek en de structuren voor  
coördinatie en het delen van informatie.

Londen 2012 was een succes. Het Olympisch regime gold gedurende 
61 dagen en in die periode noteerde het London Resilience Team 154 
incidenten die het partnerschap tot actie noopten. Het betrof zaken 
als overstromingen, gesprongen waterleidingen, ernstige branden 
en gaslekken, maar geen van deze incidenten beïnvloedden de 
Olympische Spelen. De reeks incidenten illustreert dat het met de 
weerbaarheid van Londen 2012 wel goed zat dankzij een succesvol 
publiek-privaat partnerschap, gebaseerd op het kader van de Civil 
Contingencies Act en gestoeld op effectieve communicatie via de 
lijnen van het London Resilience Partnership.

Foto’s: Arenda Oomen
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1.  wat vErwachttE u van dE Icnss2014 En zIjn dIE 
vErwachtIngEn uItgEkomEn?

“Ik had hoge verwachtingen en het doet me deugd te kunnen 
zeggen dat ze zijn uitgekomen. Onze gezamenlijke visie was dat  
we verder moesten kijken dan het simplistische clichébeeld dat 
publiek-private samenwerking is gebaseerd op evidente “gedeelde 
belangen” die bijna vanzelfsprekend tot “win-win situaties” leiden. 
We wilden de discussie naar een hoger niveau tillen en een meer 
systematische en concrete analyse geven van de verschillende 
vormen van publiek-privaat partnerschap (PPP). We hebben een 
aantal veelbelovende stappen voorwaarts gezet met nieuwe 
inspiratie en waardevolle voorbeelden van de aanpak en modellen 
in andere landen.”

2.  wat hEBt u vooral opgEstokEn tIjdEns dE 
confErEntIE?

“Te veel om op te noemen, maar ik kan wel enkele voorbeelden 
geven.

a. De drivers van PPP: David Kaufman van de FEMA sprak over de 
noodzaak dat publieke en private stakeholders hun “overlap-
pende vitale belangen” vooraf in kaart brengen. Daarmee raakt 
hij de kern. Het wijst ons ook weer op het feit dat we het hebben 
over “belangen” van stakeholders, en niet zozeer over de relaties 
tussen “partners”, wat veel minder concreet is. En zelfs als die 
belangen niet noodzakelijkerwijs in alle opzichten “gedeeld”  
zijn - wat inderdaad zelden het geval is - zullen ze elkaar vaak  
wel “overlappen”. Als we erin slagen die overlappende vitale 
belangen in kaart te brengen, dan ligt er een goede basis voor 
praktische samenwerking bij calamiteiten.

b. De benadering die we moeten volgen om duurzame samenwer-
king met de private sector te realiseren. Bij het aangaan van 
samenwerkingsverbanden moeten we meer inzicht verwerven in 
de logica van het particuliere bedrijfsleven. UNISDR-adviseur Oz 
Ozturk waarschuwde voor te algemeen gedefinieerde initiatieven 
voor de dialoog tussen publieke en private partijen. We moeten 
ons juist richten op een vrij concrete business case als uitgangs-
punt voor verdere dialoog en samenwerking.

c. Het advies tegen de neiging van overheidsfunctionarissen om 
standaard naar de overheid te kijken bij crises en calamiteiten, 
terwijl het beter en veel kosten effectiever zou zijn om te 
proberen de surge capacity van de private sector, ofwel de capaciteit 
om op piekmomenten extra middelen in te zetten, te bevorderen.

 
d. Veel sprekers, onder wie Europees commissaris Georgieva, 

benadrukten de mogelijkheden van nauwere samenwerking met 
herverzekeraars teneinde een meetbare prijs van risico’s te kunnen 
vaststellen. Dit werd omschreven als een goed voorbeeld van 
‘laaghangend fruit’, gezien de vele contacten en netwerken die 
we al hebben.”

3.  wElkE rol zIEt u voor EuropEsE En BrEdErE IntEr- 
natIonalE samEnwErkIng tEn aanzIEn van ppp?

“Een steeds belangrijkere rol. Dat blijkt ook duidelijk uit de huidige 
initiatieven op EU-niveau en binnen de VN en de OESO, waar deze 
kwesties steeds meer aandacht krijgen. Op EU-niveau zien we 
inmiddels een veel sterkere focus op rampenpreventie en risico- 
beoordeling en samenwerking met de private sector is daarvan een 
cruciaal onderdeel. Binnen de VN hebben we de werkzaamheden 
van de UNISDR en de lopende evaluatie van het actiekader van 
Hyogo (HFA), waarin specifieke nadruk wordt gelegd op de 
PPP-dimensie en op de noodzaak om beperking van het risico  
op rampen niet als een kostenpost maar als een investering te 
beschouwen. Binnen de OESO hebben we de werkzaamheden van 
het High Level Risk Forum, een belangrijk platform waar deskundi-
gen beginselen en richtsnoeren formuleren voor publiek-private 
samenwerking bij het beheersen van complexe risico’s en de 
gevolgen daarvan voor maatschappelijke systemen en de 
wereldeconomie.” 

4.  wat zou EEn goEd ondErwErp zIjn voor dE 
volgEndE Icnss In 2016?

“Ik zou willen aanbevelen het onderwerp PPP verder te blijven 
verkennen. Vele thema’s die op de ICNSS2014 aan de orde zijn 
geweest moeten nog veel verder worden geanalyseerd en nader 
worden besproken. Verder is mijn advies aan het volgende 
organisatieteam om het format met workshops op de tweede dag  
te handhaven. Zo krijgen alle deelnemers de gelegenheid een 
bijdrage te leveren via meer interactieve groepsgesprekken.” 

hElEna lIndBErg 
Directeur Generaal Zweeds Agentschap  
voor Civiele Bescherming (MSB) 
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Nationaal Respons Netwerk van start
Met de oprichting van het Nationaal Respons Netwerk (NRN) op  
17 april jl. is de digitale weerbaarheid van Nederland weer vergroot. 
De Belastingdienst, SURFnet, Defensie CERT (DefCERT), de 
Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) en het NCSC 
hebben zich als eerste partijen aan het NRN gecommitteerd.  
Dat betekent dat er bij toekomstige grootschalige cybersecurity-
incidenten snel en effectief kan worden gereageerd door kennis  
en capaciteiten van de verschillende publiek en private partners  
te bundelen. Het NRN zal de komende periode wordt uitgebreid  
met andere publieke en private partners.

Cyberincidenten zijn lastig te voorspellen. Onze samenleving en 
economie zijn kwetsbaar door de toenemende afhankelijkheid van 
ICT. De vraag is dan ook niet óf, maar wanneer het volgende grote 
incident zich aandient. Cyberincidenten los je niet alleen op. Om 
adequaat te reageren en de schade te beperken, is het essentieel  
dat overheid en bedrijfsleven elkaar goed weten te vinden. Pas als 
deze partijen goed op elkaar zijn ingespeeld en samen de handen 
uit de mouwen steken, kunnen zij Nederland digitaal weerbaarder 
maken.

Juist omdat online veiligheid in Nederland geen zaak is van één 
partij is het van belang dat overheid en bedrijfsleven slim samen-
werken om van Nederland de meest open en veilige online 
samenleving te maken. Het Nationaal Respons Netwerk is een 
actiegericht netwerk van organisaties die geloven in het belang  
van deze samenwerking en die hierin willen investeren. In het 
Netwerk bundelen het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)  
en ICT-responsorganisaties uit publieke en private sectoren hun 
ervaring, kennis en capaciteit op het gebied van Incident Respons. 
Door gezamenlijke werkafspraken te maken, informatie te delen  
en te investeren in opleidingen, oefeningen, stages en product- 

ontwikkeling, bouwen ze aan een krachtig netwerk dat er staat als 
het onverhoopt mis gaat.
Het NCSC vervult hierbij de rol van coalitievormer en facilitator 
van de samenwerking tussen de verschillende organisaties in het 
netwerk. Binnen het NRN worden organisaties op die manier 
gestimuleerd om kennis en ervaringen met elkaar te delen om  
zo ook de eigen responscapaciteiten te verbeteren. Het NRN richt 
zich daarbij zowel op het organiseren van bestaande respons- 
capaciteit als op het stimuleren van nieuwe sectorale responscapa-
citeit. Het NRN maakt deel uit van de netwerkbenadering van het 
NCSC waarin onder andere het detectienetwerk, het expertise 
netwerk, de ICT respons board en de ISACS zijn opgenomen, zodat 
de betrokken organisaties elkaar snel weten te vinden zowel in 
tijden van rust, als in tijden van crisis.

Veiligheids Innovatie Competitie 
Vanaf 1 mei 2014 vindt de Veiligheids Innovatie Competitie (VIC) 
plaats, een samenwerking tussen het Ministerie van Defensie en 
het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze competitie heeft  
als doel innovatie op het gebied van veiligheid te stimuleren.  
De competitie is specifiek voor het Midden- en Kleinbedrijf,  
door ze uit te dagen innovatieve oplossingen aan te dragen voor 
verbeteringen op het gebied van veiligheid. Dit is het eerste jaar  
dat deze competitie een coproductie is van beide ministeries; 
voorloper van de VIC is de Defensie Innovatie Competitie. Het doel, 
het proces en de prijs is dit jaar hetzelfde, maar we zijn op zoek 

naar innovatieve, bij voorkeur dual use, oplossingen binnen het 
thema: de Veiligheidsregio.

Op 22 mei zal een voorlichtingsdag plaatsvinden op een nader te 
bepalen locatie. Tijdens de voorlichtingsdag zullen verschillende 
professionals die werkzaam zijn in de Veiligheidsregio presenteren 
welke uitdagingen zij tegenkomen in hun dagelijkse werk, om  
het MKB een kader te geven voor het ontwikkelen van innovatieve 
oplossingen. Vanaf begin mei komt de competitie op  
www.tenderned.nl te staan. 

Foto: Robert Huiberts

http://www.tenderned.nl/
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Gedragsbeïnvloeding voor een  
meer weerbare samenleving
Een weerbare samenleving is in staat om allerlei verstorin-
gen als een overstroming, brand of aanslag op te vangen. 
Burgers spelen hierin een cruciale rol. Niet alleen omdat zij 
bij een incident als eerste ter plekke zijn, maar ook omdat 
het om hún community gaat en zij er samen met overheid 
en bedrijfsleven voor moeten zorgen dat zij zo snel mogelijk 
van de verstoring herstellen.

Uit analyses blijkt dat burgers eigenlijk heel actief zijn nadat zich 
een incident heeft voorgedaan en zowel de wil als het vermogen 
hebben om in te grijpen. Slachtoffers helpen, verkeer regelen: 
burgers wachten niet op de komst van professionals maar doen wat 
er op dat moment nodig is om de situatie het hoofd te bieden. In 
deze fase hoeven burgers dus niet te worden aangezet tot meer 
zelfredzaam gedrag: ze zijn het eigenlijk al. Maar de effectiviteit van 
beslissingen kan wel worden verbeterd met een goede voorberei-
ding: weet je waar je naar toe kan bij een overstroming of wat je 
moet doen als je kind een giftige stof heeft gedronken? Dergelijk 
voorbereidend gedrag is lastig te beïnvloeden. En dat komt omdat 
ons gedrag vaak niet door analytische afwegingen wordt gestuurd 
maar voortkomt uit automatische associaties.

IntuïtIE En analysE
Jonathan Haidt1 gebruikte als metafoor voor het menselijke denken 
een olifant en zijn berijder: de olifant is het intuïtieve denken en de 
berijder het analytische denken (zie Figuur 1). De olifant is geneigd 
om op zijn gevoel en ervaringskennis af te gaan en daarmee 
gebaande paden te volgen. De berijder kan in principe verder 
kijken, overziet het keuzelandschap en kan zich bewust zijn van de 
kwaliteit van de verschillende paden. De olifant is echter moeilijk 
bij te sturen. Met andere woorden: ons gedrag is veelal gewoontege-
drag wat lastig is om met bewuste sturing te veranderen. Om gedrag 
te veranderen moet de berijder eigenlijk met veel kennis en geduld 
de olifant trainen. 

campagnEs
We weten allemaal hoe lastig het is om gewoontegedrag met 
bewuste sturing te veranderen, maar toch richt de overheid zich in 
haar campagnes nog vaak op dat analytische denken. Bijvoorbeeld  
in de ‘Denk Vooruit’ campagne die een paar jaar geleden werd 
gelanceerd om burgers na te laten denken over de mate waarin ze 
voorbereid zijn op een ramp. Uit de evaluatie bleek dat veel burgers 

1 J. Haidt, The righteous mind: Why good people are divided by politics and religion, 
London: Allen Lane, 2012.

de campagne wel kenden, maar dat het niet tot een gedragsverande-
ring had geleid. Mensen gingen geen noodpakket samenstellen en 
troffen geen maatregelen om risico’s te reduceren. Doorgaans 
hebben campagnes die gericht zijn op het analytische denken weinig 
effect op gedrag. De berijder heeft weinig invloed op de olifant.

gEdragsBEïnvloEdIng
Om de olifant een andere kant uit te sturen (gedrag te veranderen) 
moeten we dus veel meer het intuïtieve denken aanspreken. Eén 
manier waarop je dat zou kunnen doen is via serious gaming. Dit is 
typisch een leeromgeving die zich niet alleen op het analytische 
denken richt, maar ook op het intuïtieve denken. Met dergelijke 
games simuleer je concrete situaties waarbinnen spelers worden 
uitgedaagd om over problemen na te denken en consequenties van 
eigen gedrag te ervaren. Doordat mensen zich goed in kunnen leven 
in de situatie wordt ook het intuïtieve denken geactiveerd. Zo bleek 
dat mensen die de serious game B-SaFe!’ van TNO (figuur 2) hadden 
gespeeld zich daadwerkelijk meer bewust te zijn van risico’s in hun 
eigen leefomgeving. 

wEtEn wat jE wIlt
In onze informatiemaatschappij worden burgers overspoeld met 
informatie, kost het vaak al veel moeite om alle bordjes rond werk 
en gezin draaiende te houden en staan mensen weinig stil bij wat  
zij nu echt belangrijk vinden. In de metafoor van de olifant zou je 
kunnen zeggen dat de berijder niet weet welk pad de olifant het 
liefst zou bewandelen. Hij overziet weliswaar het hele landschap, 
maar omdat hij de wensen van de olifant niet kent weet hij niet 
welk pad het beste is en blijft gewoon doorlopen op het gebaande 
pad. Je zou gedrag dus ook kunnen beïnvloeden door mensen meer 
bewust te maken van hun eigen waarden, van wat zij nu werkelijk 
belangrijk vinden in hun leven. Zo hebben wij een instrument 
ontwikkeld dat burgers bewust moet maken van allerlei aspecten 
rond vrijwilligerswerk. Door de berijder bewust te maken van wat de 
olifant echt belangrijk vindt, wordt het makkelijker om beslissingen 
te nemen die daarmee in overeenstemming zijn en worden burgers 
empowered om hun eigen keuzes te maken.

  Prof. dr. José Kerstholt 
Senior onderzoeker TNO en bijzonder hoogleraar 
Psychologische Besliskunde, Universiteit Twente
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InrIchtIng van hEt kEuzElandschap
Je kunt proberen de olifant en zijn berijder een ander pad te laten 
kiezen, maar je kunt ook het landschap waarin olifant en berijder 
hun route moeten kiezen anders inrichten.
Een eerste voorbeeld is om ervoor te zorgen dat burgers hun zelf- 
redzame gedrag ten tijde van crises ook daadwerkelijk kunnen 
realiseren. Door het trainen van hulpdiensten in het efficiënt 
omgaan met burgerhulp kunnen burgers gewoon hun zelfredzame 
gedrag vertonen, hun eigen pad blijven volgen, maar dat leidt dan 
wel tot een nuttige bijdrage aan de crisisbeheersing.
Een tweede voorbeeld is de evacuatie uit gebouwen. Nog steeds wordt 
veel aandacht besteed aan de groene vluchtrouteaanduidingen, 
hoewel uit incidentanalyses blijkt dat mensen daar helemaal niet op 
letten als ze moeten evacueren. De meeste mensen vluchten via de 
weg waarlangs ze ook zijn binnen gekomen, dat wil zeggen de weg 
die ze kennen. Je zou dus eigenlijk het gebouw zo moeten ontwer-
pen dat dit natuurlijke gedrag van mensen bij evacuaties tot de 
goede uitgang leidt. 

socIalE omgEvIng
Actief burgerschap wordt sterk beïnvloed door de (sociale) 
omgeving waarin je leeft: voel je je thuis in de buurt, kun je bij je 
buren terecht ten tijde van nood en hoe beleef je je buurt qua 
veiligheid? Sociale veerkracht gaat dus niet alleen om het individu, 
maar ook om de manier waarop communities gezamenlijk problemen 
aanpakken. Om goede interventies te kunnen kiezen die de 
slagkracht en weerbaarheid van communities versterken, is meer 
inzicht nodig in de actoren en factoren die hier een rol bij spelen. 
Hoe verloopt de interactie tussen het individu en de groep waarin  
zij zich bevindt? Welke rol speelt de fysieke leefomgeving?  

Hoe gaan instituties om met burgerinitiatieven? En wat doet de 
manier waarop de participatiesamenleving door de overheid wordt 
geframed met het gevoel van saamhorigheid en solidariteit? Door 
dergelijke factoren en actoren in hun onderlinge samenhang te 
beschouwen wordt inzicht verkregen in de manier waarop ze elkaar 
beïnvloeden en kunnen interventies op een meer onderbouwde 
manier worden gekozen. 

Metafoor voor het brein: de olifant (intuïtieve denken) en zijn berijder (analytische denken) Tekening: Erik Borsboom

Serious game B-Safe ter bevordering van zelfredzaamheid
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Geen saaie foldertjes meer, maar rook- en lichteffecten

Voorlichtingscontainer vraagt 
aandacht voor brandveiligheid
De brandweer kon je vroeger in twee verschillende gedaantes tegenkomen op een evenement. Eén: vrolijk, actie, een 
demonstratie blussen en knippen met een menigte toeschouwers er omheen. Twee: een eenzaam standje met een stapel 
foldertjes over brandveiligheid. Brandweerregio’s in het hele land proberen nu van brandveiligheid ook een publieks- 
trekker te maken. Noord-Holland Noord doet dat met Ram de Vlam. 

Robèr Blankendaal schrok ervan. De brandweervrijwilliger uit  
het Noord-Hollandse Opmeer stond in februari bij de stand van 
Brandweer Nederland op de Huishoudbeurs in de RAI. Natuurlijk 
had hij niet verwacht dat beursbezoekers net zoveel van brand 
zouden weten als hij. Maar dat ze echt denken dat de brandweer hen 
wel komt redden en dat ze zelf niets hoeven te doen? “Ik vertelde de 
bezoekers dat het vuur binnen drie minuten om zich heen grijpt. En 
dat brandweervrijwilligers binnen die tijd vaak nog niet eens op de 
kazerne zijn. Dat was voor hen een eye opener.”

Op de stand in de Huishoudbeurs nam Ram de Vlam, de splinter-
nieuwe voorlichtingsmodule van de regio Noord-Holland Noord,  
een prominente positie in. Ram de Vlam is speciaal gebouwd om op 
evenementen binnen en buiten Noord-Holland Noord ingezet te 
worden. Terwijl de lijm van de rode bestickering nauwelijks droog 
was, stond Ram de Vlam in de RAI meteen al op een landelijk 
podium. Het was een spannende vuurdoop: zou de stand de aandacht 
van de bezoekers eventjes vast kunnen houden, in RAI-hallen vol 
fashion, beauty en de nieuwste huishoudelijke snufjes?

koErs
Ram de Vlam vormt samen met andere voorlichtingsmodules de 
zogeheten Roadshow. Zo heeft Noord-Holland Noord ook een 
rookcontainer, waarin het publiek aan den lijve kan ondervinden 

hoe lastig het is om je door rook een weg naar buiten te banen. Na 
zo’n live-demonstratie is het een stuk makkelijker om uit te leggen 
waarom de vluchtweg vrij moet zijn van obstakels. En waarom het 
handig is van te voren afspraken te maken over vluchten en die 
afspraken het liefst te oefenen.
Deze inspanningen van Noord-Holland Noord maken deel uit van 
een grotere beweging binnen Brandweer Nederland. De brandweer 
steekt veel meer energie in het voorkómen van brand. Daar valt 
meer veiligheidswinst mee te behalen dan met nóg meer repressie. 
Communicatie met het publiek is een belangrijk onderdeel van deze 
nieuwe koers. 

Om te zorgen dat de boodschap aankomt, is meer nodig dan de 
ouderwetse stapel brochures. Vandaar dat brandweerregio’s in het 
hele land zoeken naar meer aansprekende communicatiemiddelen. 
Noord-Holland Noord is daarom gekomen met Ram de Vlam, een 
stand die de belangrijkste brandoorzaken in huis demonstreert met 
rook- en lichteffecten. De automatische show die in de stand te zien 
is, spoort toeschouwers aan thuis maatregelen te nemen. 

ErvarIng
Slaat het aan? “Ja! Het is een eye catcher”, aldus Blankendaal. “Het is 
een modernere manier van voorlichting geven. Je staat niet bij een 
saaie stand met een stapel foldertjes, maar er is echt iets te zien. Dat 
werkt, daardoor gaat het veel meer leven bij het publiek. Ik vond 
het daardoor zelf ook heel leuk om te doen. De effecten die je ziet in 
de stand, zijn mooie aanknopingspunten voor een gesprekje over 
brandveiligheid. Ik heb gemerkt dat de module veel verschillende 
doelgroepen aanspreekt. Volwassenen vinden het leuk, maar ook 
kinderen.”

In Noord-Holland Noord hebben brandweermensen met repres-
sieve ervaring – het echte bluswerk dus – een belangrijk aandeel in 
het geven van voorlichting. Een ijzersterke combinatie, beaamt 
brandweervrijwilliger Blankendaal. “Daardoor nemen mensen toch 
makkelijker iets van je aan.”

  Mischa de Bruijn 
Specialist Communicatie, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Foto: Jan Jong
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Risicocommunicatie:  
klein beginnen loont

Een risicoloze samenleving bestaat niet. Aan het leven in een 
welvarende samenleving zijn onvermijdelijk risico’s verbonden. Dat 
besef is echter lang niet altijd bij burgers aanwezig, net zo min als 
inzicht in specifieke risico’s die in een bepaald gebied aan de orde 
zijn. Om dit risicobewustzijn te vergroten heeft de afdeling externe 
veiligheid van de gemeente Haarlem (in samenwerking met onder 
andere communicatiebureau firMM en de Unschooled Mind 
Company) in 2012 een project gestart dat – onder het motto ‘Klein 
beginnen loont’ – er met name op gericht was om risicobewustzijn 
bij de basisschooljeugd te vergroten. Door kinderen op school in 
een aantal specifieke lessen over veiligheid en risico’s te leren 
discussiëren en argumenteren, krijgt hun risicoperceptie een 
cognitieve basis. In een pilotproject ‘risicocommunicatie’ werden 
speciale leermiddelen ontwikkeld en toegepast. De resultaten van 
de pilot op drie scholen in de Randstad zijn dermate beloftevol 
gebleken dat het project met subsidie van de provincie Noord-
Holland nu een vervolg krijgt. 

De aanpak is even eenvoudig als succesvol. In de basis draait het  
om klassengesprekken, aangevuld met eenvoudige spelvormen 
waarin expliciet gereflecteerd wordt op het bestaan van maatschap-
pelijke risico’s, kansen en onzekerheden en op de afwegingen  
die gemaakt worden voordat een risico bewust genomen wordt. 
Waardenconflicten worden daarbij niet ontzien. In de lessen  
– die in de pilot werden gegeven door speciaal geïnstrueerde 
docenten – komen de verschillende aspecten van de omgang  
met risico’s aan bod, zoals:

• de omgang met kans en onzekerheid;
• de voordelen van het hebben van vertrouwen;
• de eigen invloed die je als burger hebt op je omgeving.

De kinderen deden verschillende proeven met kansen, zoals het 
grabbelen in verschillende formaten bakken met pingpongballetjes, 
om het verschil tussen grote en kleine kansen te ervaren. Ook 
richtten ze een speelplaats in voor kleinere kinderen. Ze konden op 
die manier ervaren dat veiligheid een deelaspect is; ze ontdekten 
zelfstandig dat te veel nadruk op een veilige speelplaats een saaie 
speelplaats oplevert. Bij een andere opdracht maakten ze een 
wijkplattegrond met risicobronnen en kwetsbare functies. 

Uit de evaluatie van de pilot (kort na én negen maanden na de 
lessen) bleek dat het risicobegrip van de leerlingen een positieve 
ontwikkeling had doorgemaakt. De kinderen konden serieus praten 
over het afwegen van risico’s, en over het verschil tussen grote en 
(aanvaardbaar) kleine risico’s. Er waren geen kinderen die zeiden 
dat risico’s helemaal weggenomen moesten worden. De kinderen 
bleken enthousiast te zijn over de lessen. Dat beeld strookte met de 
ervaringen van de leraren dat de kinderen de lessen leuk vonden,  
en zich er vrij veel van herinnerden. 

Door de nieuwe subsidie van de provincie Noord-Holland kan het 
lespakket nu verder worden ontwikkeld, met als doel een brede 
inzetbaarheid en zelfstandig gebruik door scholen. Ook in andere 
delen van het land, want risico’s zijn er altijd en overal. 

  Anne Michiels van Kessenich 
Beleidsmedewerker externe veiligheid, gemeente Haarlem  
(amichiels@haarlem.nl)

  Judith Mulder 
Communicatieadviseur, firMM information+service design, Utrecht

mailto:amichiels@haarlem.nl
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De rol van externe experts in 
crisisbesluitvorming en -communicatie
Een analyse over 60 crises

De moderne samenleving, met toenemende (technologische) 
afhankelijkheden tussen allerlei partijen, brengt risico’s met zich 
mee op crises en rampen die een hoge complexiteit kennen. 
Specialistische kennis is bij de beheersing van dergelijke crises 
essentieel. Maar wat als de overheid deze kennis zelf niet in huis 
heeft? De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid vroeg zich af in welke mate externe experts betrokken 
zijn in crisissituaties, wie dit zijn, welke rol zij spelen in crisisbe-
sluitvorming en -communicatie en welke consequenties dit heeft 
voor de kwaliteit van crisisbeheersing. In opdracht van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum hebben 
onderzoekers van de Universiteit Leiden een analyse gemaakt van 
een unieke lijst van 114 evaluatierapporten van 60 crises die zich in 
Nederland hebben voorgedaan in de periode 2000-2013 (zie het 
kader ‘researchsynthese’). De omvang van de studie geeft, in 
tegenstelling tot de studie van een afzonderlijke crisis, de mogelijk-
heid om meer algemene lessen te formuleren voor de huidige 
crisisbeheersingsorganisatie.

ExtErnE ExpErts In BEEld 
In 2012 dreigen de dijken in Groningen te bezwijken onder de druk 
van het hoge water. Ongeveer 700 stuks vee moeten worden 
geëvacueerd. Een complexe klus, wat een betrokken lid van de 
crisisbeheersingsorganisatie doet verzuchten: “Ik heb mensen 
nodig die vee kunnen laden. Geen uniformen, maar specialisten”.1 
Een vertegenwoordiger van de Land- en Tuinbouworganisatie wordt 
daarom als Officier van Dienst Vee bij de crisisbeheersing betrokken 
en helpt bij de ‘veevacuatie’. 

Dit voorbeeld van hoe een externe partij als deskundige betrokken 
raakt bij de crisisbeheersing blijkt zeker geen uitzondering. In de 
meeste crises die plaatsvinden blijken meerdere externe experts 
betrokken. Een persoon of organisatie kan als ‘expert’ worden 
gezien als deze uitspringende kennis en vaardigheden bezit. In 
totaal waren in de 60 crises die bekeken zijn 436 externe experts 
betrokken. Het gaat hier om 302 ‘unieke’ externe experts, aangezien 
verschillende van hen betrokken waren bij meerdere crises. Het 
betreft een breed scala aan organisaties en personen, variërend  
van waterleidingbedrijven, het Nationaal Vergiftigingen 
Informatiecentrum en TNO tot asbestsaneerders, explosievenex-
perts en stichtingen voor maatschappelijke hulpverlening. Allen 
met als kenmerk dat ze zich buiten de reguliere crisisorganisatie 
bevinden en daardoor in meer of mindere mate als ‘extern’ 
beschouwd worden. 

1 J.S. Haasjes e.a., De dijk staat op springen. Hoog water in de Veiligheidsregio Groningen. 
Groningen: Veiligheidsregio Groningen, 2012, 14.

Voor wat betreft de herkomst van de experts zijn zowel de publieke 
sector, het maatschappelijk middenveld als het bedrijfsleven sterk 
vertegenwoordigd. Voorbeelden hiervan zijn respectievelijk het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bij de Mexicaanse 
griep (2009), het Instituut voor psychotrauma bij het schietincident 
in Alphen aan den Rijn (2011) en een bedrijf gespecialiseerd in 
scheepsbrandbestrijding bij de scheepsbrand in Velzen (2007). Wat 
opvalt, is dat nog geen 10% van de experts uit de wetenschap komt. 
Een voorbeeld is een social media expert van de Universiteit van 
Amsterdam bij Project X-rellen in Haren (2012).

Samenwerking met externe experts vindt vaak plaats op ad-hoc 
basis. Meestal neemt de crisisbeheersingsorganisatie zelf het 
initiatief om de desbetreffende expert te betrekken. Maar veelal 
biedt een expert ook zelf kennis en kunde aan – bijvoorbeeld de 
gemeente Amsterdam bij de verzakking van winkelcentrum ’t Loon 
(2011) – of wordt via een andere expert betrokken. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de springmeester die via via betrokken raakte  
na een mislukte demolitie van een bunker in Bilthoven (2008). 
Hoewel vaak gesproken wordt over het betrekken van externe 
experts in actieve zin, blijkt uit het onderzoek dat de betrokkenheid 
in veel gevallen geen weloverwogen keuze is. Ongeveer de helft van 
de externe experts is inderdaad betrokken vanwege de specifieke 
kennis die hij of zij bezit. De overige helft raakt echter betrokken 
vanwege de nabijheid ten opzichte van de crisislocatie of doordat  
de expert zelf direct getroffen wordt in materieel of (wettelijke) 
taakuitvoering. Voorbeelden zijn respectievelijk de betrokkenheid 
van een asbestsaneringsbedrijf bij de asbestbrand in Vroomshoop 
(2008), het chemieconcern bij de natriumbrand in Farmsum (2011) 
en het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht bij de dijkver-
schuiving in Wilnis (2003). De vraag is dus niet zozeer of moet 
worden samengewerkt, maar meer hoe de samenwerking het  
beste kan worden vormgegeven. 

kwalItEIt crIsIsBEhEErsIng 
Over de 60 crises heen zijn enkele algemeen terugkerende patronen  
– zogenaamde mechanismen – waar te nemen over de relatie tussen 
de betrokkenheid van externe experts en de kwaliteit van de  

  Carola van Eijk 
Promovendus, Universiteit Leiden 

  Wout Broekema 
Onderzoeker, Universiteit Leiden 

  René Torenvlied 
Hoogleraar Publiek Management, Universiteit Twente  
en Universiteit Leiden 
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crisisbeheersing. Deze kunnen als handreikingen dienen voor  
de crisisbeheersingspraktijk. Hieronder vatten wij kort enkele 
bevindingen samen. 

Externe experts bezitten vaak specialistische kennis en kunde die 
simpelweg nodig is - de overheid kan er moeilijk omheen. Ze 
worden zowel ingezet voor het inwinnen van algemeen als meer 
technisch-specifiek advies. Hoe gerichter de adviesvraag, zoals bij 
een second opinion, hoe effectiever de samenwerking verloopt.
Korte communicatielijnen tussen crisisteam en expert zijn essentieel - 
hierbij vormt de vaardigheid van de liaison een spil. Een adequate 
kennisoverdracht blijkt te verlopen via persoonlijke, vaak face-to-
face, contacten. Vertrouwen vervult namelijk een sleutelrol voor 
effectieve samenwerking. Als dynamisch proces kan dit groeien 
maar ook afbreken gedurende een crisis.
Externe experts kunnen het besluitvormingsproces katalyseren en de 
genomen besluiten naar buiten toe legitimeren. Maar bij het 
betrekken van meerdere experts dient de crisisbeheersingsorganisatie 
zich ervan bewust te zijn dat er ook nieuwe ‘visies’ bijkomen die 
tegenstrijdig kunnen zijn. Gezien het belang van een eenduidige 
boodschap, dient bij externe communicatie daarom aandacht te 
worden besteed aan de afstemming van de inhoud van de boodschap 
en wie deze communiceert. Er kan worden aangeraden om de 
eindbesluitvorming bij de crisisbeheersingsorganisatie zelf te houden.
Tot slot kan de communicatie en samenwerking tijdens de crisis 
vergemakkelijkt worden door hier al in de ‘koude fase’ mee aan de slag 
te gaan. Door te bepalen welke kennis niet in huis is en een netwerk 
te onderhouden, kan tijdens een crisis sneller bepaald worden wie 
te benaderen en is men op de hoogte van elkaars rollen. 

puBlIcatIE
C.J.A. van Eijk, W.G. Broekema & R. Torenvlied, “Geen uniformen  
maar specialisten”. Betrokkenheid van externe experts in crisissituaties. 
Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum / 
Universiteit Leiden, 2013.

rEsEarchsynthEsE crIsEs 2000-2013

Crises komen van tijd tot tijd voor en worden afzonderlijk 
vaak uitgebreid geëvalueerd. Zelden worden echter veel 
crises in hun samenhang bekeken, terwijl juist dit bruikbare 
inzichten kan opleveren. In dit onderzoek zijn crises in kaart 
gebracht die zich in de periode 2000 tot 2013 hebben 
voorgedaan en waarover evaluatierapporten zijn versche-
nen. Dit resulteerde uiteindelijk in een overzicht van 60 
crises en 114 evaluatierapporten. Het geeft een unieke inkijk 
in de achtergronden van crises en crisisbeheersing over een 
langere periode en leent zich goed om terugkerende 
patronen waar te kunnen nemen. 
Qua ‘type’ crisis blijken infrastructurele crises het meeste 
voor te komen. Voorbeelden hiervan zijn de brand bij de TU 
Delft (2008) en het instorten van een steiger in de 
Amercentrale (2003). Deze worden op de voet gevolgd door 
volksgezondheidscrises. Voorbeelden hiervan zijn de 
uitbraak van Klebsiella-bacterie in het Maasstad Ziekenhuis 
(2011) en de Mexicaanse griep (2004). De DigiNotar-crisis 
(2011) is de enige technologische crisis op de lijst. Van de vijf 
‘vitale belangen’, zoals beschreven in het Nationaal Handboek 
Crisisbesluitvorming, komt de fysieke veiligheid veruit het 
vaakst in het geding.1 
Hoewel te verwachten is dat opgeschaald wordt tot het 
hoogste GRIP-niveau, blijkt dat bij de meeste crises niet het 
geval. GRIP 3 en zelfs GRIP 0 komen vaker voor, zoals bij de 
dreiging van de scholen in Weesp (2009).2 Dat het niveau 
van bestuurlijke coördinatie zeker niet altijd samengaat met 
de mate van (nationale) impact, zien we bijvoorbeeld terug 
bij de zedenzaak in Den Bosch (2009), welke door de 
veiligheidsregio werd gecoördineerd maar grote nationale 
onrust veroorzaakte. 

1 Gekeken is naar het vitale belang dat het sterkst getroffen is. 
2 Kanttekening is dat de opschalingsprocedure pas de laatste jaren 

breed wordt toegepast.
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Rust bewaren in een  
wereldwijde protestgolf
Het afgelopen jaar werden veel landen ontregeld door grote demonstraties en onlusten, waaronder de Oekraïne,  
Turkije, Brazilië, Thailand en Venezuela. Die sociale onrust is onderdeel van een protestgolf: een wereldwijde toename  
van allerhande vormen van protest sinds 2010. Waarom gaan massa’s mensen de straat op? Is massagedrag door  
gebruik van sociale media en internet sterk veranderd? Hoe voorkomen we massale geweldpleging in Nederland?

  Tom Postmes, Maarten van Bezouw, Susanne Täuber en 
Hans van de Sande 
Rijksuniversiteit Groningen

In 2013 zochten we antwoord op deze vragen in een onderzoek  
in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Ons rapport Stampij en Sociale Onrust in Nederland? 
(te downloaden via www.rug.nl) geeft een overzicht van de huidige 
stand van kennis. Sommige inzichten zullen verbazen: onderzoek 
van de afgelopen decennia suggereert dat een aantal populaire 
verklaringen voor sociale onrust fabels zijn. Met sociale onrust 
doelen we hier op concreet gedrag: mensen demonstreren, 
protesteren of ondernemen andere vormen van collectieve actie  
om onvrede te uiten. Welke factoren voorspellen dit soort gedrag? 
We onderscheiden in ons overzicht achtergrondfactoren,  
psychologische en sociale processen. 

1. achtErgrondfactorEn
Protest ontstaat met name doordat er een geïdeologiseerde 
structurele tegenstelling is tussen twee groepen: een wij/zij verschil 
waarin ‘zij’ de oorzaak zijn van een bepaald euvel, kwaad of 
probleem. Zo’n tegenstelling vormt de basis voor een sociale identiteit 
die wij-gevoelens koppelt aan ongenoegens over de ander die zich 
manifesteren als morele emoties: verontwaardiging, woede, 
walging of minachting.

Een logische gedachte is dat economische recessie en politieke instabiliteit 
leidt tot “sociale onrust”. Daar is echt bitter weinig bewijs voor. 
Noch conjunctuur, noch armoede, noch achterstelling ten opzichte 
van anderen zijn goede voorspellers van onrust. Hetzelfde geldt 
voor politieke instabiliteit en polarisatie: deelname aan protest  
en demonstraties voorspellen ze niet.

Een andere logische aanname is dat concentratie van bepaalde 
bevolkingsgroepen (bijvoorbeeld in achterstandswijken) leidt tot 
onrust en protest. Ook hier is weinig bewijs voor. Verschillende 
kenmerken van probleemwijken (sociale desorganisatie, deprivatie, 
gemengde etnische samenstelling, een hoog percentage bewoners 
zonder uitzicht op werk) hangen wel samen met criminaliteit, maar 
niet met massale protesten of onlusten.

Een bepaald type rellen, zoals in Londen 2011 en Parijs 2005, lijkt 
wél beperkt tot achterstandswijken. Deze rellen worden vaak 
beschreven alsof het etnische rellen zouden zijn. Maar onderzoek 
laat zien dat de achtergrond van arrestanten gemengd is: het gaat 
om jonge mannen uit álle etnische groepen in de getroffen wijken. 
Het is niet de etnische of religieuze identiteit die de jongeren 
verenigt, maar een verziekte relatie met politie/overheid en het 
gevoel uitgekotst te worden door de middenklasse.

hEt procEs van EscalatIE
Achtergrondfactoren kunnen opspelen na een incident. In Londen 
en Parijs bijvoorbeeld braken rellen uit nadat de politie betrokken 
was bij de dood van jongeren. De rellen begonnen niet spontaan en 
ook niet abrupt: er ging een serie herkenbare missers aan vooraf. 
Men maakt fouten in de communicatie: contact met familie en hun 
omgeving wordt slecht onderhouden, maar via de media doen 
medewerkers van politie of justitie uitlatingen die de reputatie van 
slachtoffers, familie en de wijk beschadigen. Bestuurders en politici 
gooien olie op het vuur door slachtoffers af te schilderen als daders 
of door achter “hun mensen” te gaan staan. Het gevoel van onrecht 
neemt toe en er wordt gedemonstreerd door enkele honderden. Als 
hierbij opnieuw incidenten plaatsvinden dan begint het circus van 
voor af aan, behalve dat er nu meer mensen bij betrokken zijn. Als 
politie, bestuurders en politici ook deze mensen van zich vervreem-
den, dan staan de dag erop nóg meer mensen op straat. 

Dit patroon van escalatie is niet alleen kenmerkend voor de 
achterstandswijken van Londen en Parijs: we zien het ook in de 
onlusten in Turkije en de Oekraïne. Hier was het juist een hoger 
opgeleide middenklasse die demonstreerde. Dat vooral deze groep 
massaal protesteert is kenmerkend voor de protestgolf van de 
laatste jaren. 

2. psychologIschE varIaBElEn
Drie psychologische factoren houden een sterk en direct verband met de 
bereidheid om massaal te protesteren. De belangrijkste is sociale 
identiteit: mensen identificeren zich met een groep of gemeen-
schappelijk doel. Een sterk wij-gevoel ontwikkelt zich onder meer 
door contact met andere groepen (bijvoorbeeld door wij/zij 
tegenstellingen met politie of overheid) of door communicatie 
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binnen de eigen groep. Een tweede factor is collectieve morele 
beroering: in protesten tegen regeringsbeleid spelen bijvoorbeeld 
ervaren onrecht en verontwaardiging een rol, in protest tegen de 
vestiging van pedoseksuelen uit men walging. Ten slotte speelt de 
verwachte effectiviteit een rol: men moet het idee hebben dat 
protest en demonstraties iets kunnen bereiken. 

3. socIalE procEssEn
Communicatie is een essentieel onderdeel van het proces van 
mobilisatie. Door communicatie vormt een gemeenschap een 
gedeeld begrip van situaties en gebeurtenissen: men ontwikkelt een 
sociale identiteit en collectief ongenoegen. Naast de beeldvorming 
(framing) van protest in massamedia, vindt deze communicatie voor 
een belangrijk deel plaats binnen lokale gemeenschappen (in 
gesprekken met familie, vrienden en collega’s). Bij moderne 
protesten speelt communicatietechnologie een centrale rol. 
Informatieverspreiding en mobilisatie geschieden deels via sociale 
media, netwerksites en mobiele telefoons.

Is modErn massagEdrag andErs?
Gedurende de 19e en 20ste eeuw werd protest vaak “top-down” 
georganiseerd om belangen te bevechten namens grote groepen 
mensen. De thema’s konden daarbij zeer divers zijn: emancipatie 
van middenklasse, slaven, kinderen en arbeiders, dierenrecht, 
vrouwenrecht, religieuze belangen, erfgoed of milieu. Kenmerkend 
is dat mensen die deze concrete collectieve doelen nastreven zich 
verenigden in vakbonden, partijen en andere organisaties.
In het protest van de laatste jaren lijkt het belang van deze vereni-
gingen sterk af te nemen. De organisatie van protest vindt steeds 
vaker bottom-up plaats, waarbij het mogelijk blijkt om ook via 
persoonlijke netwerken en sociale media grote mensenmassa’s op 

de been te brengen. Interessant is overigens dat de marginalisatie 
van protestorganisaties niet betekent dat er een gebrek aan 
organisatie zou zijn: in afwezigheid van centrale leiding zien we in 
diverse moderne protestbewegingen (onder meer in Griekenland, 
Spanje, Turkije en Portugal) allerhande vormen van democratisch 
overleg en zelforganisatie. Men verkent hier, vaak op wijkniveau, 
nieuwe manieren om de samenleving in te richten. 

ImplIcatIEs voor nEdErland
De wereldwijde protestgolf die 2010 begon heeft Nederland (nog) 
niet bereikt. Toch schaarde het tijdschrift The Economist Nederland 
onder de landen die in 2014 een gemiddeld risico op onlusten zou 
lopen, samen met landen als Rusland, Hongarije, Frankrijk en Italië. 
Concrete aanwijzingen waarop die voorspelling gebaseerd was gaf 
ze echter niet.

Onze visie is dat het risico op onlusten gereduceerd wordt als 
overheden alert blijven op verhoudingen tussen groepen. Het 
signaleren van spanningen en onderhouden van goede contacten 
zijn belangrijke hulpmiddelen bij preventie en tijdig oplossen van 
problemen. De massale werkloosheid onder allochtone jongeren, 
bijvoorbeeld, kan morele commotie veroorzaken. Maar midden-
klasse groepen hebben meer middelen om massaal protest te 
organiseren. Tegenstellingen tussen burger en overheid verdienen 
de aandacht, zeker daar waar overheidsplannen sterke morele 
verontwaardiging opwekt. Als de landelijke overheid taken afstoot 
die lokale overheden niet kunnen overnemen dan zal dat vermoede-
lijk snel voor onrust zorgen. Wellicht het grootste risico ontstaat als 
burgers een sterk wantrouwen of vijandschap voelen jegens 
overheid, zowel landelijk als lokaal.

Stampij
en sociale 
onrust in 
Nederland?
Tom Postmes

Maarten van Bezouw

Susanne Täuber

Hans van de Sande

Rijksuniversiteit Groningen

Naar een beter begrip van 
21e eeuws protest en oproer
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Overzicht van in het rapport besproken factoren en van de onderlinge verbanden.
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Veiligheidsregio maakt incidentbestrijdingsplan

Groningen goed voorbereid op aardbevingen
Aardgas is de economische energiemotor voor Nederland. Gas wordt sinds de jaren zestig in Groningen uit de grond 
gehaald. Maar de aardgaswinning kent ook een keerzijde: aardschokken. De gevolgen van aardbevingen waren voor de 
Veiligheidsregio Groningen tot voor een jaar geleden onbekend. Op 25 januari 2013 presenteerde het Staatstoezicht op  
de Mijnen (SodM) de resultaten van een onderzoek over de samenhang van aardschokken en de aardgaswinning in  
de provincie Groningen. De conclusie: er kunnen zich in de toekomst zwaardere aardbevingen voordoen dan altijd is 
verondersteld. ‘Dit signaal was voor de Veiligheidsregio Groningen aanleiding om zich samen met de veiligheidspartners 
goed voor te bereiden op de gevolgen van deze bevingen’, zegt Erik van Zuidam, directeur van de Veiligheidsregio. 

  Arjan van de Leur 
Teamleider Communicatie, Veiligheidsregio Groningen

Inmiddels ligt er het Incidentbestrijdingsplan Aardbevingen (IBP) 
dat gebaseerd is op een maatgevend scenario van een beving van 5 
op de schaal van Richter. ‘In 2014 worden alle facetten van dit plan 
beoefend: we willen goed voorbereid zijn op de gevolgen van een 
zware aardbeving.’

rIsIcoprofIEl
Er wordt in Groningen gewerkt met een regionaal risicoprofiel. 
Daarin werden wel lichte aardbevingen gemeld, maar niet als risico 
waarvoor speciale aandacht nodig is. Naast de gaswinning kende  
de provincie ook andere grotere risico’s. Behalve de NAM- en 
Gasunielocaties scoren ook de chemische industrie in Delfzijl en  
de bedrijvigheid van het Eemshavengebied hoog op het regionale 
risicoprofiel. Tel daarbij het dreigende hoog water… ‘Het inzicht dat 
aardbevingen een veel groter risico waren dan tot dan veronder-
steld, gaf aanleiding voor de hulpdiensten om gezamenlijk een IBP 
te maken’, aldus Erik van Zuidam. 

hulpvErlEnIng
‘Het incidentbestrijdingsplan aardbevingen is een aanvulling op het 
regionaal crisisplan. Het IBP beschrijft hoe de rampenbestrijding en 
hulpverlening door de betrokken organisaties in gezamenlijkheid 
na een aardbeving worden uitgevoerd. In feite is het een aanvulling 
op de bestaande monodisciplinaire draaiboeken en plannen voor 
grootschalig optreden’, zegt Hans Foekens, sectorhoofd 
Risicobeheersing van de Veiligheidsregio. Het plan werd in 
december 2013 bestuurlijk vastgesteld; het plan en het thema 
Aardbevingen zijn dit jaar prioriteit in het oefen- en trainingspro-
gramma voor de betrokken hulpdiensten. Naast GBT, ROT, RBT en 
Copi-oefeningen vinden er ook trainingen plaats samen met de 
USAR. ‘Bij aardbevingen kunnen gebouwen instorten en mensen 
onder het puin bekneld raken. USAR heeft kennis over het redden 
van mensen in deze situaties; daarom is er een oefening gepland’, 
aldus Foekens.

IngEwIkkEld vraagstuk
Het toegenomen aardbevingsrisico is uiteraard van invloed op het 
regionaal risicoprofiel. ‘Het vergroten van de veiligheid is een 
ingewikkeld vraagstuk’, meent Van Zuidam. ‘Het simpel terug-
schroeven van de gasproductie heeft slechts beperkte resultaten die 
ook nog eens veel later worden bereikt. Daarom is er telkens de 
moeilijke afweging tussen het economische belang en het veilig-
heidsbelang. Maar dan moet je wel weten waarover je spreekt…’ 
Daarom wil de Veiligheidsregio investeren in kennis, zowel op het 
gebied van veiligheid en geologie, alsmede de kennis van risico-
communicatie vergroten, met name over het implementeren van 
zelfredzaamheid alsmede het onderkennen en beteugelen van 
maatschappelijke onrust. ‘Het Ministerie van Veiligheid en Justitie 
heeft – mede namens het Ministerie van Economische Zaken – ons 
een eerste handreiking gedaan om ons te ondersteunen bij beide 
ingewikkelde vraagstukken. We willen met behulp van experts meer 
duidelijkheid krijgen over de relaties tussen het bodemtype in het 
gaswinningsgebied en de gevolgen van aardschokken op het 
instandhouden van gebouwen en de cruciale infrastructuur (zoals 
dijklichamen, communicatie, etc.) in Groningen. 

Hans Foekens (l) en Erik van Zuidam (r). Foto: Veiligheidsregio Groningen
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Daarnaast is er meer aandacht aan risicocommunicatie: aan de 
voorkant inwoners informeren over de risico’s van aardbevingen en 
wat zij zelf hieraan kunnen doen. Afgelopen jaar hebben wij onze 
regionale risicowijzer aangepast op het toegenomen aardbevings- 
risico. De volgende stap is het vergroten van de weerbaarheid van  
de mensen en het geven van handelingsperspectieven bij zwaardere 
bevingen. Voorts merken we dat inwoners in het betrokken gebied 
steeds meer protest laten horen tegen de gaswinning en de 
gevolgen daarvan. Een onderdeel van de communicatiedeskundig-
heid is het onderkennen van maatschappelijke onrust en de 
advisering hoe hiermee om te gaan’, zegt Foekens.

socIal mEdIa
Tot slot investeert de Veiligheidsregio ook in social media als middel 
voor crisiscommunicatie en om de buitenwereld naar binnen te 
halen. Bij een aardbeving wordt via Twitter snel informatie gegeven. 
Tegelijkertijd vormt Twitter ook de basis om de hulpverlening 
sneller te alerteren bij aardbevingen. ‘Inwoners van het gebied 
melden via Twitter heel snel als er een aardschok plaats vindt. Door 
gebruik te maken van de applicatie Twitcident – dat 24 uur per dag 
het berichtenverkeer afzoekt op tweets over aardbevingen – worden 
sleutelfunctionarissen met een rol in het crisismanagement heel 
snel op de hoogte gesteld van iedere aardschok. ‘Als zij vervolgens 
op Twitter kijken, ontstaat heel snel inzicht in het gebied dat is 
getroffen en de schade die is aangericht. Door de snelle omgevings-
analyse kan snel de regie in hulpverlening en communicatie bij een 
aardbeving worden opgepakt’, vult Van Zuidam aan.

dIaloogtafEl
Na overleg met bewoners, ondernemers, gemeenten, provincie, 
rijksoverheid en de NAM is besloten om een zgn. Dialoogtafel op  
te richten. Het doel van de Dialoogtafel is bewoners, bedrijven en 
lokale bestuurders in het aardbevingsgebied te betrekken bij de 

ontwikkeling van plannen en te nemen besluiten rond de gaswin-
ning. Daarnaast moet de Dialoogtafel een bijdrage leveren om het 
geschonden vertrouwen in Noordoost-Groningen te herstellen en  
het gebied nieuw perspectief te bieden. Veiligheid en preventie zijn 
aangemerkt als urgente onderwerpen. De Veiligheidsregio is in  
de Dialoogtafel vertegenwoordigd.

Emme Groot, burgemeester in Delfzijl, schuift vanuit zijn rol als 
portefeuillehouder crisisbeheersing bij Veiligheidsregio Groningen 
aan bij de Dialoogtafel. Hij vindt het belangrijk dat de Veiligheids- 
regio is vertegenwoordigd in de Dialoogtafel: ‘aardbevingen in onze 
provincie geven inwoners en ondernemers een onveilig gevoel. 
Veiligheid staat daarom terecht bovenaan de agenda van de 
Dialoogtafel. Een belangrijk onderwerp is de voorbereiding op 
mogelijke hulpverlening na een ernstige beving. Een beving met 
slachtoffers en schade aan bijvoorbeeld wegen, waterleidingen en 
elektriciteit. Hoewel Veiligheidsregio Groningen hiervoor een 
bestrijdingsplan heeft klaar liggen, wil ik aan deze tafel de aspecten 
veiligheid en preventie ook borgen bij de ontwikkeling van andere 
plannen en voorstellen.’ Daarnaast is er een zgn. ‘technische’ 
Dialoogtafel waaraan o.a. de directeur Veiligheidsregio  
Groningen deelneemt. 

ondErzoEksraad
Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid bemoeit zich met aardbe-
vingen. De Raad is namelijk een onderzoek gestart. Zij wil met het 
onderzoek de vraag beantwoorden op welke wijze de veiligheid van 
de inwoners van Groningen de afgelopen jaren is meegewogen bij 
de besluitvorming over de gaswinning in Groningen en wat de 
betrokken partijen tot nu toe hebben gedaan om de risico’s van 
gaswinning in Groningen in kaart te brengen en te beheersen.  
De uitslag van het onderzoek wordt over plusminus een jaar 
verwacht.

Foto: NAM
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Effectieve crisisbeheersing  
door samen te innoveren 
  Pieter-Christiaan van Oranje 

CEO AGT Nederland en Voorzitter van de Vereniging van 
Beveiligingsmanagers Nederland1

Als gevolg van het in toenemende mate asymmetrische en onvoor-
spelbare karakter van de hedendaagse dreigingen liggen de 
uitdagingen voor de crisisbestrijding en -beheersing in Nederland 
zowel op bestuurlijk vlak, in organisatie en samenwerking, als  
op technisch vlak, met betrekking tot informatie-uitwisseling  
en systeemtoepassingen. Ik richt mij daarbij op drie aandachts- 
gebieden die de effectiviteit in crisisbeheersing verhogen: de 
publiek-private samenwerking, het innoveren in de driehoek  
en een landelijk platform bieden aan best practices.

Er zijn steeds meer voorbeelden van publiek-private samenwerking 
op uiteenlopende gebieden, zoals de beveiliging van industrieter-
reinen, ordehandhaving bij popconcerten, beveiliging van 
gevangenissen en bewaking van onze vitale infrastructuur. 
Tegenwoordig is de samenwerking nog vooral gericht op fysieke 
veiligheid, bijvoorbeeld door gebruik van hekwerken, camera’s  
en honden. De in frequentie en impact groeiende asymmetrische 
bedreigingen, denk aan cyber-criminaliteit, vereisen echter een 
andere aanpak. Informatie-uitwisseling, smart technology en 
samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en MKB zijn 
hierbij cruciaal. 
Echter, samenwerking op het gebied van smart technology komt maar 
moeizaam van de grond en de informatie-uitwisseling tussen de 
betrokken partijen ten behoeve van de veiligheid, is beperkt. Het is 
de uitdaging van deze tijd om te komen tot een gedegen, gezamen-
lijke voorbereiding op de risico’s die big data met zich meebrengt. 
Tegelijkertijd brengt big data veel nieuwe kansen op het gebied van 
veiligheid en crisisbeheersing, wanneer slimme dataoplossingen 
deel gaan worden van kerncompetenties in het veiligheidsdomein. 

Ondanks bestaande procedures voor crisisbestrijding, werd tijdens 
Project X in Haren pijnlijk zichtbaar gemaakt hoe bestuurlijke 
onervarenheid met asymmetrische dreigingen, in dit geval social 
media, kan leiden tot grote onrust. Het uitblijven van een passend 
antwoord van de autoriteiten was het resultaat en zorgde voor een 
enorme chaos. De spanning zit hem hier vooral bij regio-overschrij-
dende crises, waarbij een onoverzichtelijke bestuurlijke structuur en 
versnippering van bevoegdheden een adequaat optreden in de weg 
staan. 

1 Deze column is gebaseerd op de keynote, uitgesproken op 10 april tijdens de 
Emergency Expo Ahoy Rotterdam.

We kunnen elkaar helpen om op dit gebied te innoveren door 
samen te werken. Wetenschapsinstellingen, het bedrijfsleven en 
met name het MKB en de overheid zouden als een ecosysteem voor 
toegepaste innovatie moeten functioneren. Door mensen, kennis, 
informatie en technologie effectief in te zetten kan er samen tot een 
krachtige aanpak worden gekomen. 

Op dit moment is er een bedrijfstak in ontwikkeling die zich 
specialiseert in innovatie op het gebied van Open Source Intelligence.  
Zij leggen zich toe op de visualisatie en analyse van big data. Een 
goed voorbeeld van een effectieve publiek-private samenwerking, 
waar deze technologie kan bijdragen aan gezamenlijke innovatie,  
is een zogenaamd Real-time intelligence center. Een Real-time intelligence 
center is een geïntegreerde oplossing, afkomstig uit een publiek-
private samenwerking, waarbij informatie-uitwisseling tot stand is 
gebracht, diverse bronnen worden gekoppeld, er gebruik wordt 
gemaakt  van sensoren, zoals camera’s met eventueel slimme 
herkenningssoftware, en er informatie wordt gewonnen uit  
open bronnen, zoals sociale media. 

Een effectieve publiek-private oplossing geeft handelingsperspectief 
en een duidelijk gezamenlijk en gedeeld inzicht in situaties. 
Geïntegreerd optreden leidt tot een betere voorbereiding en een 
effectievere aanpak van incidenten en crises. Tenslotte wil ik 
toetsing van landelijke draagkracht bepleiten voor toekomstige 
succesvolle publiek-private samenwerkingen op het gebied van 
veiligheid.

www.agtinternational.com
www.emergencyconference.nl
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Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven:

“Als je van veiligheid houdt,  
is PIT de plek waar je moet zijn”
PIT, de nieuwe interactieve veiligheidsexpo in Almere, is op zaterdag 12 april officieel geopend door prof. mr. Pieter van 
Vollenhoven in aanwezigheid van minister Ivo Opstelten, Commissaris van de Koning Leen Verbeek, burgemeester 
Annemarie Jorritsma en vele andere gasten. 

  Brigitte Lobée 
Communicatieadviseur PIT

De heer Van Vollenhoven benadrukte het belang van het innova-
tieve veiligheidscentrum als het gaat om maatschappelijke 
bewustwording. Veiligheid is niet alleen een zaak van hulpverleners 
maar zeker ook van burgers. Bij PIT ontdekken bezoekers hoe 
belangrijk het werk van hulpverleners is en wat ze zelf kunnen  
doen om hun veiligheid te vergroten. PIT-voorzitter Guus Swillens 
overhandigde een persoonlijke pas waarmee de heer Van 
Vollenhoven de experience officieel opende. 
Het mooie aan PIT is dat het elk wat wils biedt. Enerzijds kun je het 
zien als het ‘clubhuis’ voor alle professionals in de veiligheids- 
regio’s: politieagenten, brandweerlieden, ambulancepersoneel – 
noem maar op. Hier kunnen ze elkaar ontmoeten, bijvoorbeeld bij 
exposities, op congressen, netwerkbijeenkomsten of andere 
evenementen op het terrein van veiligheid. Ze kunnen kennis 
maken met elkaar én elkaars werkzaamheden.

ErvarEn
Maar PIT is méér dan dat. PIT is er zeker niet alleen voor veiligheids-
professionals en hun aanhang. PIT is er voor iedereen: jong en oud, 
afkomstig uit alle windstreken. PIT is er voor elke burger die een 
goed beeld wil krijgen van het werk bij politie, brandweer en 
geneeskundige hulpverlening. Sta eens in de schoenen van een 
politieagent die belaagd wordt door dronken uitgaanspubliek. Wat 
doe je? Welke afwegingen maak je? Wat komt er allemaal kijken bij 
het blussen van een brand? Probeer zelf eens een brand te blussen, 
in een heel realistische virtuele omgeving...Welke beslissingen, en 
in welke volgorde, nemen hulpverleners na een ernstig ongeluk in 
het zogeheten motorkapoverleg?

wEErBaarhEId
Als bezoeker aan PIT kun je ook veel leren. Bijvoorbeeld door mee  
te doen aan een van de zeer realistische games over uiteenlopende 
veiligheidsthema’s. Of door een zelftest te doen. Die geeft je, op je 
eigen, persoonlijke MijnPIT scherp inzicht in je eigen veiligheids-
situatie: is je huis wel brandveilig? Is het wel goed bestand tegen 
inbrekers? En zo niet, hoe kun je het veiliger maken? Ook dat biedt 
PIT: de mogelijkheid om op een geheel nieuwe manier met de 
samenleving te communiceren over veiligheid. Zoals minister 

Opstelten het samenvatte: “Met PIT beschikken we nu over een 
nieuw instrument dat kan bijdragen aan risicobewuste, alerte en 
weerbare burgers. En daarmee aan een veiliger Nederland!”

vEIlIghEIdsdag
Ter gelegenheid van de opening van PIT vond in Almere de 
Veiligheidsdag plaats. Minister Opstelten gaf het startsein voor deze 
dag die zo’n 25.000 bezoekers trok. In het centrum van Almere kon 
het publiek zien, ervaren en beleven wat de verschillende operatio-
nele diensten (brandweer, politie, defensie en ambulancediensten) 
voor de veiligheid van de samenleving betekenen.

Voor meer informatie zie: www.pitveiligheid.nl

Foto’s: Fotostudio Wierd

http://www.pitveiligheid.nl
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Trends in Veiligheid 2014
Medio april is de vierde editie van het jaarlijkse rapport Trends in 
Veiligheid  verschenen over trends en ontwikkelingen in het 
openbare orde en veiligheidsdomein. Dit jaar is het thema ‘digitale 
ketensamenwerking’. Ketensamenwerking staat als onderwerp 
inmiddels volop in de aandacht bij de Rijksoverheid. Hierbij gaat 
het niet alleen om samenwerking tussen diverse overheden, maar 
vooral ook om samenwerking tussen overheid, burgers en bedrijfs-
leven. Belangrijk uitgangspunt is daarbij dat de overheid de wens 
van burgers centraal stelt bij deze interactie. Digitalisering in het 
veiligheidsdomein biedt een oplossing om deze samenwerking  
en afstemming goed vorm te geven en te kunnen sturen op 
resultaten. 

Intensieve informatie-uitwisseling tussen de Nederlandse overheid, 
burgers en bedrijven is noodzakelijk om Nederland veiliger te 
maken. Digitale veiligheid is hierbij net zo belangrijk als fysieke 
veiligheid. Uit een onderzoek onder burgers van Capgemini, 
uitgevoerd door TNS NIPO, blijkt dat de overheid zich in een lastige 
spagaat bevindt: enerzijds verlangt de burger meer veiligheid en  
een proactieve houding van de overheid, anderzijds mag het niet 
ten koste gaan van zijn eigen privacy. 

Veel burgers zijn van mening dat 
de overheid organisaties met een 
vitale functie zoals energiebedrij-
ven, de financiële en telecom- 
sector, moet steunen om beter 
bestand te zijn tegen mogelijke 
ICT-verstoringen. Terwijl 
diezelfde overheid maar 20%  
van die vitale functies in handen 
heeft. Het komt dus aan op 
samenwerking in deze belang-
rijke maar versnipperde 
veiligheidsketen. Nieuwe digitale 
mogelijkheden bieden daar 
volop kansen voor. Het rapport 
beschrijft waar deze kansen 
liggen en hoe die samenwerking gestalte zou kunnen krijgen. Aan de 
orde komen onder meer: naar een landelijke meldkamerorganisatie 
door digitale ketensamenwerking, cybersecurity als enabler van 
digitale transformaties en synergievoordelen bij digitale samenwer-
king op het gebied van secure operations. 

Het rapport is te downloaden via www.trendsinveiligheid.nl

Technologieverkenning Nationale Veiligheid
In opdracht van de NCTV als voorzitter van de Stuurgroep Nationale 
Veiligheid heeft TNO, partner in het Analistennetwerk Nationale 
Veiligheid, een verkenning uitgevoerd naar de kansen en dreigingen 
van technologische ontwikkelingen voor de nationale veiligheid  
in de komende vijf jaar. Deze studie is uitgevoerd in het kader  
van de Strategie Nationale Veiligheid. In deze verkenning komen 
ontwikkelingen aan bod op het gebied van nanotechnologie, bio-  
en gentechnologie, neurotechnologie, materiaaltechnologie, 
informatietechnologie en energietechnologie. Ook het fenomeen 
van de ‘convergerende technologieën’ – het bij elkaar komen van 
verschillende technologische ontwikkelingen – is bestudeerd. 

De verkenning maakt duidelijk dat nieuwe technologieën als nano- 
en micro-elektromechanische systemen, 3D-printing en robotica 
potentieel door kwaadwillenden kunnen worden misbruikt voor 
strafbare feiten of terroristische aanslagen. De toenemende maat-
schappelijke afhankelijkheid van internet en data zorgt er bovendien 
voor dat de kans en impact van manipulatie of misbruik van data 
groter wordt. Tegelijkertijd zorgen de technologische ontwikkelingen 

voor mogelijkheden om de 
uitvoering van veiligheidstaken 
sneller en efficiënter te maken. 
Dit kan ook leiden tot nieuwe 
maatschappelijke vraagstukken, 
bijvoorbeeld op het terrein van 
privacy, identiteit en ethiek.  
Als vervolg op de Technologie- 
verkenning zal het Analisten- 
netwerk Nationale Veiligheid 
enkele bevindingen uit de 
verkenning nader analyseren  
op de mogelijke risico’s voor  
de nationale veiligheid.

De verkenning is te downloaden via www.nctv.nl
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1. hoE kIjkt u tErug op dE nss?
“Met volle tevredenheid. Nederland en Den Haag hebben zichzelf 
op de kaart gezet door letterlijk en figuurlijk een top op wereld- 
niveau te organiseren. Den Haag heeft als Stad van Vrede en Recht 
laten zien dat een dergelijke top in onze stad thuis hoort, net als 
tijdens de Afghanistan-top in 2009. We zien uit naar de komst van 
de volgende grote conferentie naar onze stad.”

2.  wat warEn dE grootstE uItdagIngEn op hEt tErrEIn 
van opEnBarE ordE En vEIlIghEId En dE zorg voor dE 
InwonErs BIj dE voorBErEIdIng En tIjdEns dE top?

“Het vinden van de juiste balans tussen het borgen van de veiligheid 
aan de ene kant en de leefbaarheid en gastvrijheid aan de andere 
kant. De top vereiste vérgaande voorzorgsmaatregelen. Dat heeft 
onmiskenbaar impact op de leef- en werkomgeving. Wij hebben er 
steeds in nauw overleg met betrokkenen op gelet dat de impact 
hanteerbaar bleef en het gewone leven, met enkele aanpassingen, 
ook doorgang kon vinden. Uit de vele positieve reacties van met 
name de direct omwonenden rond het World Forum en het Kurhaus 
concludeer ik dat we daar goed in zijn geslaagd.” 

3.  hoE kIjkt u tErug op dE samEnwErkIng mEt dE 
BEstuurlIjkE En opEratIonElE vEIlIghEIdspartnErs?

“Eén van de grote verdiensten van de organisatie van de top is dat 
zowel bestuurlijke als operationele veiligheidspartners elkaar letterlijk 
gevonden hebben in de samenwerking bij de voorbereidingen. Ook 
hier geldt dat ‘kennen en gekend worden’ uiteindelijk een van de 
belangrijkste aspecten is van een perfecte samenwerking. Het was 
prettig dat er op bestuurlijk niveau vanaf het begin samenwerking was 
met de Minister van VenJ. Op ambtelijk niveau werkten gemeenten en 
hulpdiensten samen met de NCTV. Via tweewekelijks overleg was er 
doorlopend afstemming met vertegenwoordigers van de betrokken 
veiligheidsregio’s, waar ook de NCTV, het LOCC, de nationale politie  
en het Ministerie van Defensie actief aan deelnamen.
In de aanloop naar de NSS heb ik contact opgenomen met de 
betrokken collega burgemeesters en met hen de uitgangspunten 
besproken. Dat levert niet alleen veel gedeelde informatie op maar 
ook collegiale goodwill. Dat maakte praktische afspraken mogelijk. 
Een mooi voorbeeld daarvan is de werkafspraak die ik met burge-
meester Lenferink van Leiden heb gemaakt. In het kader van de NSS 
hebben wij afgesproken dat de hulpdiensten in de veiligheidsregio’s 

Haaglanden en Hollands Midden werden aangestuurd vanuit één 
gedeelde bestuurlijke lijn, zonder daarbij elkaars formele bevoegd- 
heden aan te tasten.
De hulpdiensten en andere operationele partners waren met elkaar 
verbonden via een Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO) 
onder voorzitterschap van de Politie. Voor deze gelegenheid waren 
in het SGBO ook de andere hulpdiensten en gemeenten vertegen-
woordigd. Wij hebben dat het SGBO+ genoemd. Er heeft steeds 
afstemming plaatsgevonden tussen het SGBO+ en de bestuurlijke 
driehoek, die in dit kader was aangevuld met de NCTV. In de 
aanloop naar de NSS was er zelfs sprake van multihoek, waar naast 
de NCTV ook de KMar, en de ministeries van Defensie en BZ in 
participeerden. Dat ging prima.”

4.  wElkE lEssEn trEkt dE gEmEEntE dEn haag uIt dE 
nss voor volgEndE soortgElIjkE EvEnEmEntEn?

“De gekozen SGBO+ structuur is zowel in de voorbereidingen als 
tijdens de NSS functioneel gebleken. Hiermee bleven de meeste 
gangbare verantwoordelijkheden in stand, en was maatwerk mogelijk 
in de multidisciplinaire samenwerking. In aanvulling daarop zijn 
enkele specifieke taken -  zoals het bewaken en beveiligen en 
vervoeren van delegatieleden - op nationaal niveau georganiseerd 
vanuit de ministeries en de nationale politie. Dergelijke taken vragen 
bijzondere expertise en overstijgen ook de regionale kaders.
Voor de bestuurlijke besluitvorming rondom de NSS bleek de 
bestaande GRIP structuur te complex. Daarom is gekozen voor korte 
lijnen tussen de minister van VenJ, en de burgemeesters van Den Haag 
en van Haarlemmermeer. Daarbij had mijn collega van Haarlemmer- 
meer een centrale bestuurlijke rol in het gebied van Veiligheidsregio 
Kennemerland. Ik heb coördinerend opgetreden in de eenheid Den 
Haag. Hierover zijn afspraken gemaakt met de andere burgemeesters 
in die regio’s. Het is de moeite waard om te onderzoeken of dergelijke 
bestuurlijke samenwerking juridisch vorm kan krijgen. 
Wij hebben veel aandacht geschonken aan communicatie en afstem-
ming, zowel met de partners als met de Hagenaars. Persoonlijk contact 
stond daarbij voorop. We hadden in en om het World Forum gebied 
een gemeentelijk team paraat dat de bewoners actief ondersteunde. 
Bewoners die met vragen zaten, werden direct thuis opgezocht waarna 
samen met de bewoners een eventueel probleem direct werd opgelost. 
Dit heeft veel waardering opgeleverd, net als de openstelling van de 
conferentiezalen voor de buurt, direct na afloop van de top.” 

jozIas van aartsEn 
burgemeester van Den Haag
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