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Maandagmiddag 24 juni 2019. Een landelijke storing 
van KPN. 112 is onbereikbaar. Een crisis start. De 
brandweer bemenst zoveel mogelijk kazernes en 
ambulance en politie rijden zichtbaar rond: de 
hulpdiensten doen er alles aan om de gevolgen van de 
storing van alarmlijn 112 te beperken. Bij nood kunnen 
mensen bij politiebureaus en brandweerkazernes 
terecht. De politie zet NL Alert in. Ondertussen sturen 
verschillende regio’s een eigen NL Alert. En dat wordt 
interessant als je in één middag – gewoon op weg 
naar huis – meerdere veiligheidsregio’s aandoet. 
Dat betekent namelijk meerdere NL Alerts, naast 
de NL Alert-berichten die ook nog landelijk worden 
gestuurd. Kortom: veel berichtgeving – wellicht moet 
gezegd worden: beter te veel dan te weinig – maar 
wordt het zo voor de burger duidelijker? 

Afgaande op de eerste berichten van de 
veiligheidsregio’s naar aanleiding van de storing, vind ik 
dat zij adequaat gehandeld hebben: er zijn verschillende 
maatregelen genomen die – zeer logisch – in lijn met 
elkaar liggen en waar mogelijk pakten de regio’s de 
regie. Hopelijk heeft dit eraan bijgedragen de gevolgen 
van de 112-uitval en van de telefonische storing zoveel 
mogelijk te beperken voor burgers. Momenteel worden 
deze gevolgen in beeld gebracht.  

Maar ligt bij een nationale storing, een nationale crisis, 
de regie bij de regio’s? Of bij het ministerie? 

Als u het mij vraagt, ligt bij een crisis zoals op deze 
maandagmiddag logischerwijs de regie bij het ministerie 
en Nationaal Crisiscentrum: een nationale crisis, vraagt 
een nationale coördinatie. Zo is er onder andere eenheid 
in de berichtgeving en hoeven de 25 veiligheidsregio’s 
niet 25 keer dezelfde handeling uit te voeren, met 
regionale verschillen. Alles kan nét wat strakker worden 
aangestuurd. Ook het handelingsperspectief kan dan 
eenduidiger worden opgesteld.

Hoewel we elkaar goed weten te vinden en er structureel 
overleg is tussen de veiligheidsregio’s en de minister 
van Justitie en Veiligheid, via het Veiligheidsberaad, 
is het niet nieuw dat er aandachtspunten zijn voor de 
samenwerking én afstemming tussen Rijk en regio’s. 

Het rapport ‘Verbinding tussen werelden’ (januari 2019) 
– een onderzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid in 
opdracht van de Raad van Directeuren Veiligheidsregio 
– onderschrijft dit. Hierin wordt geconstateerd dat de 
‘functionele werelden’, waarin veelal kennisinstituten 
van de rijksoverheid participeren, en de wereld van 
de crisisbeheersing onvoldoende verbonden zijn. De 
aanbevelingen in het rapport bepleiten een minder 
vrijblijvende samenwerking en een steviger verbinding 
tussen de veiligheidsregio’s en het nationale niveau. 
Ook in de Nationale Veiligheidsstrategie 2019 (NVS) 
van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 
en Veiligheid wordt versterking van die verbinding 
onderkend. Deze verbinding is de komende periode 
dan ook onderwerp van gesprek – al dan niet vanuit de 
NVS en het rapport ‘Verbinding tussen werelden – in 
verschillende gremia. 

Een crisis zou geen crisis zijn, als we er niet van zouden 
leren. In het volgende Veiligheidsberaad met de minister 
evalueren we de bewuste maandagmiddag, wanneer er 
een duidelijker beeld is. Ook stel ik mijn collega’s van 
het Veiligheidsberaad voor om onderzoek te doen naar 
de inzet van de veiligheidsregio’s tijdens de uitval van 
112 en aanbevelingen te doen aan de veiligheidsregio’s. 
Hierbij zal ook de inzet van NL-Alert worden onderzocht, 
zowel regionaal als in samenhang met de landelijke 
berichtgeving.

Hubert Bruls
Voorzitter Veiligheidsberaad 
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Een nationale crisis vraagt een 
nationale coördinatie
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Column
Ahmed Marcouch is burgemeester van Arnhem en voorzitter 
van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Hoe de brandweer ‘van ons’ is

Brandweerman worden, een mooie jongensdroom. Ik wilde politieman 
worden sinds ik als jongetje op een kratje voor het venster van de 
Marokkaanse dorpscafétaria de politieserie Starsky and Hutch kon 
volgen. Maar was er een brandweerserie op tv geweest, dan was ik geheid 
brandweerman geworden: vuurblusser en mensenredder. Het mooie 
van Nederland anno nu, vierduizend kilometer verderop en veertig jaar 
later, is dat er ook meisjes zijn met zo’n mooie droom. Ze doen mee met 
de jeugdbrandweer en komen van heinde en verre naar de landelijke 
wedstrijden, samen met hun ouders die hen toejuichen als zij glorieuze 
bekers winnen als beste blusteams.

Dit is de vrijheid die mij lief is. Dat ook meisjes doen waar ze goed in zijn, 
zoals de vijftig brandweervrouwen in onze veiligheidsregio. Dat het korps 
ook vrouwen aantrekt, is heel goed voor de brandweer, met specialiteiten 
die bij elkaar een mooi breed palet vormen. Juist nu het werk van de 
brandweer zo breed wordt, met nieuwe professionele blusmethoden voor 
nieuwe brandbare stoffen, actuele inzichten voor ‘brand meester’, moeilijke 
hulpverleningstaken bij verkeersongelukken en andere drama’s, nieuwe 
apparatuur en nieuwe preventiestrategieën. En nieuwe gemeenschappen in 
oude wijken. Steeds vaker geldt ‘brandweerhelm af en de wijk in’: uitleggen 
hoe het werkt met brandveilig gedrag in brandonveilige huizen. 

Ter zake
Diversiteit is geen liefdadigheid, kan ik u vertellen. En evenmin een 
esthetisch verlangen naar een mooie afspiegeling. Diversiteit is een zaak van 
kwaliteit. Het draait om kennis, tempo en gezag – juist bij onze brandweer 
anno nu. Dus daarom scheelt het enorm als de brandweerteams een 
beroep kunnen doen op hun collega’s die niet eerst vreemde talen hoeven 
te leren, certificaten interculturele omgang hoeven te halen of contacten 
bij de thee hoeven te doorstaan om binnen te komen. Zij komen meteen 
ter zake bij nerveuze illegalen, verbaasde vluchtelingen, gaan recht op hun 
doel af bij onzekere ondernemers of schrikachtige asielzoekers en brengen 
ongeduldige jongens van buitenlandse herkomst overtuigend tot bedaren. 

De brandweer is ‘van ons’, die waardering verdient onze brandweer – 
natuurlijk bij de brandweergezinnen, waar vrouwen, kinderen en andere 
familieleden meeleven – maar bovendien bij alle bevolkingslagen in heel 
Nederland. Van Arnhem tot Arnemuiden en van Doetinchem tot Delftzijl. 
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Wouter Kolff nieuwe 
portefeuillehouder Brandweer

In het Veiligheidsberaad van 14 juni werd Wouter Kolff, burgemeester 
Dordrecht en voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, benoemd 
tot portefeuillehouder Brandweer. Al voor zijn benoeming kwam 
de nieuwe portefeuillehouder in actie, in een overleg met partners 
– waaronder de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) – over 
brandweeractualiteiten. De nieuwe portefeuillehouder heeft er zin in: 
“Het is mede aan mij om vorm te geven aan een toekomstbestendige 
brandweer, met plek voor de beroepskrachten en voor de vrijwilligers. 
Hier gaan we de komende jaren mee bezig, waarbij ik kijk naar zowel 
de aantrekkelijkheid om bij de brandweer te werken – als beroeps  
of vrijwilliger – als naar de geldende regelgeving waar we mee te 
maken hebben.”

Voorzitter Veiligheidsberaad Hubert Bruls benaderde Wouter Kolff 
voor de rol als portefeuillehouder Brandweer. Kolff had direct 
interesse en het kwam voor hem op een mooi moment: “Ik ben nu 
zeven jaar burgemeester. Twee jaar in Dordrecht en daarvoor vijf jaar in 
Veenendaal. In Veenendaal hadden we een stevig korps van vrijwilligers.  

Mensenredder
Opdat niemand het ooit nog in zijn hoofd haalt om, al dan niet dronken, 
ook maar één vuurwerkpijl te gooien naar wie dan ook van onze 
brandweerlieden. Omdat alle omstanders daar meteen collectief een stokje 
voor steken: blijf van onze brandweer af! De brandweer hoort bij ons, in alle 
geuren en kleuren, met alle nieuwe vaardigheden – zo wil ik het zien. Ik zei 
het al bij de recente nationale brandweerherdenking en ik schrijf het ook 
hier op: ik sta er, als onze brandweerlieden – en dus ook hun gezinnen – leed 
ondervinden van hun zo dramatische werk dat ons zoveel veiligheid brengt. 
Een echte burgemeestershouding wat mij betreft, niet eens zo gek ver weg 
van het jongetje op het kratje voor het venster van de cafétaria, dromend van 
mensenredders.
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We hadden één post met 65 vrijwilligers die 
nauw samenwerkten. Ik zag daar hoe belangrijk 
goede brandweerzorg voor de samenleving is 
én heb kennisgemaakt met het perspectief van 
brandweervrijwilligers. Zij vormen een hechte 
groep met een familiegevoel. Dat gevoel spreekt de 
vrijwilligers ook juist zo aan, volgens mij, en is dus 
belangrijk voor de organisatie. Vervolgens kreeg ik in 
Dordrecht, als voorzitter van de veiligheidsregio, te 
maken met ruim 30 posten in de omgeving en meer 
beroepskrachten. Dat is toch anders en kent een 
andere dynamiek: het is tenslotte een betaalde baan 
en er worden 24-uursdiensten gewerkt in groepen. 
Mijn ervaringen met dát verschil alleen al maakt het 
portefeuillehouderschap voor mij interessant. En 
daarnaast: ook ik ben een klein jongetje geweest met de 
droom later brandweerman te worden.”

Fikse opdrachten met nauwe betrokkenheid 
Dat Kolff de brandweervrijwilligers aanstipt, is niet 
vreemd: het is één van de grootste onderwerpen in 
de brandweerportefeuille dat momenteel aandacht 
vraagt. Al voor zijn benoeming. “Er liggen een paar 
fikse opdrachten. Ten eerste de rechtspositie van 
de vrijwilligers. Hiervoor ben ik langs geweest bij de 
minister van JenV, samen met de voorzitter van de 
Brandweerkamer Paul Depla. Ten tweede gaan we  
kijken – mede naar aanleiding van de bespreking 
van het onderzoek van Veiligheidsregio Amsterdam-
Amstelland in het Veiligheidsberaad van juni – hoe we 
de situatie met de beroepskrachten toekomstbestendig 
kunnen maken. Dit grijpt namelijk in elkaar.”  
Niet de minste thema’s voor de portefeuillehouder 
en hij is dan ook blij met de betrokkenheid op deze 
onderwerpen. Onder andere van Paul Depla en ook  
van Marco Out, portefeuillehouder Vrijwilligheid in  
het Veiligheidsberaad. 

“We koesteren de mooie aspecten en kijken naar de inrichting 

van een toekomstbestendige brandweer en als we tóch bezig zijn, 

kijken we ook naar de huidige problemen”
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Mooie aspecten brandweerorganisatie koesteren 
Dat er grote veranderingen voor de 
brandweerorganisatie aankomen, is volgens Kolff geen 
slecht teken ten aanzien van de huidige organisatie. Hij 
benadrukt: “Het is nu echt niet alleen maar kommer en 
kwel. We koesteren de mooie aspecten en kijken naar 
de inrichting van een toekomstbestendige brandweer. 
En als we tóch bezig zijn, kijken we ook naar de huidige 
problemen. Hierbij hebben we aandacht voor het stelsel 
en voor de menselijke kant. Zo slaan we twee vliegen 
in één klap. Dat wordt een lang en ingewikkeld proces, 
maar het zijn mooie doelen om na te streven.”

Veiligheidsberaad als nuttig gezelschap
Doelgerichtheid is de bestuurder niet vreemd. 
Hij vindt dat ook belangrijk bij andere zaken, 
zoals vergaderingen. Over de vergaderingen van 
het Veiligheidsberaad: “Het is prettig om als 25 
collega’s elkaar in deze hoedanigheid te treffen, als 
burgemeesters van de grootste gemeenten, en om 
landelijke veiligheidsonderwerpen te bespreken. Er 
is focus en we vergaderen niet om het vergaderen. 
Gelukkig maar: daar ben ik ook niet van. Ik vind dat de 
doorontwikkeling van het Veiligheidsberaad daar aan 
heeft bijgedragen: in vergelijking met twee jaar terug is 
er meer focus en minder discussie of een onderwerp wel 
of niet geschikt is voor het Veiligheidsberaad. Overigens 
moeten we wel alert blijven dat we aan het grote geheel 
denken en individuele en regionale belangen opzij 
zetten.” Met ook nog vaste vergadermomenten met de 
minister van JenV, vindt Kolff het Veiligheidsberaad 
een nuttig gezelschap. De doorontwikkeling van het 
Veiligheidsberaad leverde volgens hem niet alleen 
meer efficiënte en effectieve vergaderingen op – 
“mede dankzij de stijl van voorzitten van Bruls” – maar 
het verminderde ook het machogedrag van enkele 
bestuurders.

Of de collega-bestuurders in het Veiligheidsberaad 
gaan ondervinden dat er een andere portefeuillehouder 
Brandweer is, verwacht Kolff niet. “Alles is niet ineens 
anders. Ik ga na de zomer eerst eens in gesprek met de 
portefeuillehouders brandweer in de veiligheidsregio’s. 
Om te praten over de verschillende ontwikkelingen én 
vooral naar hen te luisteren.”

Vormgeven aan toekomstbestendige brandweer 
Wanneer de portefeuillehouder vindt dat zijn nieuwe 
rol geslaagd is? “Ik leg de lat graag hoog. Het is mede 
aan mij om vorm te geven aan een toekomstbestendige 
brandweer, met plek voor de beroepskrachten en voor 
de vrijwilligers. Hier gaan we de komende jaren mee 
bezig, waarbij ik kijk naar zowel de aantrekkelijkheid om 
bij de brandweer te werken – als beroeps of vrijwilliger 
– als naar de geldende regelgeving waar we mee te 
maken hebben. Het ministerie van JenV kijkt ook naar 
andere landen: wat is daar de regelgeving? Draagvlak 
wordt een aandachtspunt in dit traject.”

Van verandering op inhoud naar verandering  
van stelsel
De nieuwe portefeuillehouder is klaar voor zijn rol 
en heeft er zin in. Op de vraag welke vraag Kolff zijn 
voorganger John Berends – die nu Commissaris 
van de Koning in Gelderland is en daardoor het 
Veiligheidsberaad verliet – wel zou willen stellen, 
antwoordt de bestuurder geamuseerd dat ze elkaar 
al gesproken hebben. “Ik heb hem gebeld en was 
vooral benieuwd naar zijn visie op de brandweer en 
naar wat hij heeft achtergelaten. Hij heeft de nodige 
inhoudelijke ontwikkelingen doorgevoerd en nu pakken 
we ontwikkelingen rondom het stelsel op. Of ik ook zes 
jaar portefeuillehouder blijf? We zullen zien!”

Bestuurlijke commissie gaat  
van start
In het Veiligheidsberaad van  

14 juni spraken de bestuurders met 

elkaar over de bevindingen uit het 

rapport ‘Bouwen aan vertrouwen’ 

van de Veiligheidsregio Amsterdam-

Amstelland. Dit rapport van de heer 

van Uhm geeft aan welke acties en 

eventuele maatregelen er nodig zijn 

om de brandweer in die regio als een 

open, flexibele en diverse organisatie 

met gezonde arbeidsverhoudingen 

toekomstbestendig te maken.

Het Veiligheidsberaad besprak óf 

en welke thema’s van het rapport 

collectieve aandacht behoeven. 

Hieruit volgde de afspraak 

om landelijk aan de slag te 

gaan met de toekomst van het 

brandweervak (verbreding) en de 

brandweerorganisatie, gericht op:

 > verandering van het brandweervak

 > flexibilisering van de 

brandweerorganisatie 

 > het overleg(-klimaat) over 

arbeidsvoorwaarden

Het gaat om een fundamentele 

discussie over de toekomst van de 

brandweer, waarbij deze elementen 

worden meegenomen. Hiervoor 

wordt een bestuurlijke commissie 

ingericht en een relatie gelegd met 

de denktank over differentiatie van 

taken (lees meer hierover op pagina 

8 in het artikel over vrijwilligheid). De 

bestuurlijke commissie bestaat uit 

Wouter Kolff, Paul Depla (als voorzitter 

Brandweerkamer), Ahmed Aboutaleb, 

Femke Halsema en Marco Out. 
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De huidige rechtspositieregeling voor 
brandweervrijwilligers is in strijd met de Europese 
regelgeving. Daarom laten het Veiligheidsberaad, 
het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de 
Brandweerkamer van de VNG onderzoeken hoe de 
personele capaciteit van de brandweer kan worden 
aangepast. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben voor 
de wijze waarop de brandweer is georganiseerd.

Het onderzoek, onder regie van de minister van JenV, 
volgt op een tweetal eerdere onderzoeken. In november 
2018 concludeerde advocatenkantoor Pels Rijcken dat 
het risico reëel is dat de huidige rechtspositieregeling 
voor brandweervrijwilligers in strijd is met het 
Europese arbeidsrecht. Nu zijn de werkzaamheden en 
aanstellingseisen van beroepskrachten en vrijwilligers 
gelijk, zodat de kwaliteit van brandweerzorg in heel 
Nederland hetzelfde is. Dit betekent dat, op grond 
van het gelijkheidsbeginsel, brandweervrijwilligers 
door hun werkgevers, de veiligheidsregio’s, feitelijk 
als deeltijdwerkers beschouwd zouden moeten 
worden. Deze bevindingen waren aanleiding voor 
een vervolgonderzoek onder leiding van hoogleraar 
arbeidsrecht prof. mr. Verburg van de Radboud 
Universiteit, dat afgelopen voorjaar plaatsvond.

Geen uitzonderingspositie
Twee vragen stonden centraal in de verkenning van 
Verburg: Kan vrijwilligheid bij de brandweer in zijn 
huidige vorm behouden blijven binnen de juridische 
kaders? Zo niet, kan dan op basis van objectieve 
rechtvaardiging voor brandweervrijwilligers een 
uitzondering worden gemaakt op de deeltijdrichtlijn in 
de wet- en regelgeving? Het antwoord op beide vragen 
luidde nee. Afgezien van financiële argumenten zijn er 
geen objectieve gronden waarop de veiligheidsregio’s 
van de deeltijdrichtlijn zouden kunnen afwijken.  

Regelgeving vraagt andere 
denkwijze vrijwilligheid

Verburg ziet twee oplossingsrichtingen: gelijke 
bezoldiging voor beroepskrachten en vrijwilligers óf 
het fundamenteel van elkaar onderscheiden van beide 
groepen in de brandweerorganisatie. Voor de laatste 
optie worden nu de mogelijkheden verkend.

Denktank
Er wordt onderzocht of het mogelijk is kwalitatief goede 
brandweerzorg te leveren met een organisatiemodel 
waarin vrijwilligers fundamenteel verschillen van 
beroepskrachten in termen van opleidingseisen, 
aard van het werk, arbeidsomstandigheden en 
gezagsverhouding met de werkgever. Kenmerkend voor 
het ‘hybride’ brandweerstelsel in Nederland is juist 
dat de eisen die worden gesteld aan vrijwilligers en 
beroepsbrandweerlieden exact gelijk zijn. Vrijwilligers 
vormen 80 procent van de brandweerpopulatie, maar 
geografisch zijn er grote verschillen. Met name in de 
grote steden bestaat de bezetting van de brandweer 
voor bijna honderd procent uit beroepskrachten, terwijl 
in landelijke gebieden de brandweer juist voor honderd 
procent op vrijwilligheid steunt. De werkgevers, maar 
ook de politiek, hechten er sterk aan om de vrijwilligheid 
binnen de brandweer te behouden. 

Een denktank, gevormd door vertegenwoordigers 
van het Veiligheidsberaad, ministerie, de Raad 
van Directeuren Veiligheidsregio, Raad van 
Brandweercommandanten, VNG en het IFV, gaat 
onderzoeken of er een zodanige vorm van differentiatie 
mogelijk is dat niet in strijd met de wetgeving wordt 
gehandeld. Vervolgens onderzoekt de denktank de 
consequenties van een dergelijke differentiatie. De 
denktank wordt bestuurlijk getrokken door Wouter Kolff, 
portefeuillehouder Brandweer, en Paul Depla, voorzitter 
van de Brandweerkamer.

Onderzoek naar herinrichting personele brandweercapaciteit
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Belangrijke vragen daarbij zijn hoe de kwaliteit en 
continuïteit van de brandweerzorg gewaarborgd 
kan blijven, wat de mogelijke gevolgen zijn voor de 
opkomsttijden, wat de financiële consequenties 
zijn en wat de perceptie van de samenleving is. De 
eerder genoemde hoogleraar prof. mr. Verburg zal de 
geformuleerde oplossingen toetsen aan het juridisch 
kader. De eerste resultaten worden in het overleg tussen 
het Veiligheidsberaad en de minister van JenV op  
24 september besproken, het eindrapport wordt in  
de vergadering van december behandeld.

Uitstel Wnra voor veiligheidsregio’s
De Wnra treedt op 1 januari 2020 in werking, maar voor het personeel van de 

veiligheidsregio’s is uitstel verleend vanwege de complexe situatie waarin 

de veiligheidsregio’s als werkgever verkeren. Vanwege de grote verschillen 

in personeel, waaronder brandweervrijwilligers, hebben de werkgevers meer 

tijd nodig om de omschakeling naar een arbeidsovereenkomst volgens het 

burgerlijk recht zorgvuldig vorm te geven. Het uitstel geldt totdat de omzetting 

van de arbeidsovereenkomst via een Koninklijk besluit wordt bekrachtigd. Voor 

de tussenliggende periode heeft het Veiligheidsberaad de Brandweerkamer 

verzocht om een advies voor te leggen over een publiekrechtelijke regeling die de 

arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s regelt, tenminste 

voor de periode waarin de uitzondering op de Wnra van kracht is. 
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Voorzitter Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord  

Piet Bruinooge:  
“Professionals kijken met 
vreemde ogen van buiten 

naar binnen.”

Directeur Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord 
Steven van de Looij: 
“Doordat buitenstaanders 
ons erop wezen, gaan we 
nu nóg bewuster met deze 
risico’s om.”

Eerste visitatietraject bijna voltooid  

Veiligheidsregio’s ontvangen 
kritische collega’s

De eerste visitatieronde van vijf jaar bij de 
veiligheidsregio’s loopt ten einde. Terwijl de laatste 
visitatie in de veiligheidsregio Drenthe wordt 
uitgevoerd, nemen de leden van het Veiligheidsberaad 
in juni 2019 kennis van het derde Rode draden 
rapport. Dit rapport geeft een landelijk overzicht van 
de visitaties in 19 veiligheidsregio’s, gehouden in de 
periode 2014 – 2018.  

Visitatie geeft inzicht in de prestaties en 
organisatieontwikkeling van de veiligheidsregio op 
strategisch niveau. De Rode draden rapportage is ook 
bedoeld om de minister van Justitie en Veiligheid op 
de hoogte te houden van trends en ontwikkelingen 
binnen de veiligheidsregio’s. Het is een instrument om 
van elkaar te leren en de kwaliteit te verbeteren op de 
volgende drie strategische thema’s: maatschappelijke 
opdracht, organisatie in samenwerking en leiderschap 
en verandervermogen. 

Kritische collega’s op bezoek
Tijdens het visitatietraject kijken collega’s als ‘critical 
friends’ bij elkaar in de keuken. Wat opvalt bij de 
gevisiteerde veiligheidsregio’s is de open, creatieve 
en zorgvuldige houding naar elkaar. De regio’s 
durven kritisch naar zichzelf te kijken en elkaar 
feedback te geven. Een visitatiebezoek van kritische 
vrienden verrijkt de organisatie door elkaar open en 
eerlijk een spiegel voor te houden. Dat is de kracht 
van deze visitatieronde. “De observaties leveren 
nuttige aanbevelingen op. Bovendien is het de basis 
voor de landelijke discussie over de koers van de 
veiligheidsregio’s,” vindt Piet Bruinooge, voorzitter van 
de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 

Ervaringen van voorzitter Piet Bruinooge 
en directeur Steven van de Looij van 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
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Leerzaam en vertrouwd
Sinds 2014 krijgen de veiligheidsregio’s eenmaal per 
vijf jaar bezoek van een collegiale visitatiecommissie. 
Steven van de Looij, directeur Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord, is nauw betrokken bij de visitatie in zijn 
veiligheidsregio. “Gelijkwaardige gesprekspartners 
die van buiten naar de organisatie kijken, zorgen voor 
verbinding en onderling vertrouwen. Je krijgt collega’s 
op bezoek. Dat heeft als voordeel dat je geen tijd 
verliest met het uitleggen van algemeenheden.  
Collega’s weten waar je over praat en begrijpen je 
daardoor beter.” 

Zelfevaluatie is een goed begin
De visitatie is een traject van ongeveer een jaar, waarbij 
het opstellen van de zelfevaluatie het meeste werk 
is. Van de Looij: “Zo’n zelfevaluatie geeft al een heel 
goed beeld van hoe je ervoor staat. Het zou raar zijn 
als je daarna compleet verrast wordt. Het resultaat 
van de visitatiecommissie sluit vaak aan bij het gevoel 
dat de organisatie zelf ook al had. Het visitatierapport 
ondersteunt bij het bepalen van de beleidskoers van 
directie en bestuur. Het lost problemen niet op, maar 
het helpt wel.” 

Bestuurlijke meerwaarde
De gemeenten binnen de veiligheidsregio vragen zich 
wellicht af: Hebben wij een goede veiligheidsregio? 
Visitatie is daarom een nuttig instrument om organisatie 
en bestuur onder de loep te nemen. Bruinooge is 
van mening dat de visitatieronde zeker bestuurlijke 
meerwaarde heeft voor de strategische koers van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. “Professionals 
kijken met vreemde ogen van buiten naar binnen. Van 
hen leren we en doen we inspiratie op over de vraag: 
wat verwacht de maatschappij van de veiligheidsregio? 
Het visitatierapport geeft ons aanbevelingen en input 
voor ons nieuwe beleidsplan. We leggen daarin de 
bestuurlijke koers vast. De voorbereiding op nieuwe 
crisistypen door de veranderingen op de Noordzee, is 
daar een voorbeeld van.” 

In het visitatietraject kwamen de risico’s van het water in de regio Noord-Holland Noord nadrukkelijk aan bod. 
Bewuster omgaan met waterveiligheid en met incidentbestrijding op het water is het gevolg.   

Eerste ronde zit erop 

In juni is de laatste veiligheidsregio gevisiteerd en zit de eerste cyclus erop. 

Het eindrapport met alle bevindingen uit de periode 2014-2019 verschijnt 

begin 2020. Volgend jaar start een nieuwe visitatieronde. 

…”door jezelf onder te 

dompelen in een andere regio, 

zie je nieuwe dingen”... 
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Highlights Rode 
draden rapport 
2014 - 2018
Landelijk beeld van de 

ontwikkelingen bij de 

veiligheidsregio’s na 19 visitaties.  

Maatschappelijke opdracht
De belangrijkste constatering is dat 

de veiligheidsregio verandert van 

een reactieve naar een proactieve 

organisatie. De meer externe focus 

verstevigt haar netwerkfunctie. 

Er ontbreekt nog duidelijkheid 

over de rollen en taken bij een 

eventuele vernieuwde reikwijdte 

en bij onbekende dreigingen 

en ontwikkelingen. Als de 

veiligheidsregio haar meerwaarde 

duidelijker in beeld brengt, verbetert 

haar positie als gezaghebbende 

crisispartner. 

Leiderschap en verandervermogen
Veiligheidsregio’s vertalen hun 

kernwaarden, visies en strategieën 

niet altijd naar concreet gedrag. Zij 

ambiëren een meer verbindende 

leiderschapsstijl, maar deze transitie 

is een lastige opgave. Ook het elkaar 

aanspreken op verantwoordelijkheid 

en gedrag is niet vanzelfsprekend. 

Het optimaal combineren van 

zakelijkheid en collegialiteit is daarbij 

een aandachtspunt. 

Organisatie in samenwerking
De profilering als sterke kolommen 

of als veiligheidsregio komt steeds 

meer in balans. Verbinding en 

samenwerking tussen de onderdelen, 

lagen en gemeenten verbetert. 

Duurzame relaties vereisen blijvende 

aandacht voor de netwerkfunctie 

en voor samenwerking met externe 

partners en met andere regio’s.

Risico’s op de kaart in de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Bedrijfsblind
De visitatie brengt onderwerpen aan het licht die de veiligheidsregio’s 
zelf niet altijd zien. Van de Looij geeft een voorbeeld: “Natuurlijk 
weten we dat onze regio Noord-Holland Noord aan drie kanten is 
omgeven door water. Dat is voor ons zo vanzelfsprekend, dat we er 
enigszins bedrijfsblind voor zijn geworden. Tijdens de visitatie kwam 
de aandacht voor het water in de omgeving aan bod. Hoe gaan we 
om met waterveiligheid en met incidentbestrijding op het water? 
Natuurlijk wisten we dat, maar doordat buitenstaanders ons daarop 
wezen, gaan we nu nóg bewuster met deze risico’s om. We gaan vaker 
oefenen op het water in samenwerking met de kustwacht. ”

Kijken bij anderen
Ook deelt Van de Looij zijn bevindingen als voorzitter van de 
visitatiecommissie Flevoland en als lid van visitatiecommissies in 
andere regio’s. De visitatiebezoeken sterken hem in de aanpak van de 
eigen taken bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. “Deelnemen in 
een visitatiecommissie is erg zinvol. Door jezelf onder te dompelen in 
een andere regio, zie je nieuwe dingen, maar het geeft ook bevestiging 
van je eigen handelen. Als je beseft dat onze manier van werken best 
goed is, geeft dat extra zelfvertrouwen.” 
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Goede samenwerking met 
vitale sectoren essentieel 
bij watercrises

Waterveiligheid en de aanpak van risico- en 
crisisbeheersing bij een watercrisis staan hoog 
op de veiligheidsagenda. In oktober bespreekt het 
Veiligheidsberaad de positie van veiligheidsregio’s 
in de watercrisisbeheersing met de intentie de 
bestuurlijke en inhoudelijke betrokkenheid te 
vergroten. Ook  de Netwerkdag Water staat – zoals 
ieder jaar – in het teken van watercrisisbeheersing. 
De samenwerking met vitale partners – en alle andere 
betrokken partijen – is het centrale thema van deze 
dag.  Antoin Scholten, voorzitter veiligheidsregio 
Limburg-Noord en portefeuillehouder waterveiligheid 
Veiligheidsberaad legt uit wat watercrisisbeheersing 
betekent voor de veiligheidsregio’s.    

Water en Evacuatie was één van de projecten van de 
Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s 
2014-2016 van het Veiligheidsberaad. Het programma  
WAVE2020 is daar een vervolg op. Dit programma 
ontwikkelt een landelijk uitvoeringsplan voor de aanpak 
van hoogwater- en overstromingscrises met tools voor 
de veiligheidsregio's en de landelijke crisisorganisaties 
om hun operationele strategieën op te stellen. 

Watercrisisbeheersing prominenter op de agenda
Antoin Scholten maakt de balans op van wat er sinds  
de oplevering van het project Water en Evacuatie in 
2017 is gebeurd op het gebied van waterveiligheid.  
“De veiligheidsregio’s maken flinke stappen bij de 
uitvoering van het programma WAVE2020. Zij werken 
aan impactanalyses en handreikingen. Water in relatie 
tot crisisbeheersing komt steeds prominenter op de 
agenda bij de veiligheidsregio’s en bij crisispartners.” 
Ook in zijn eigen Veiligheidsregio Limburg-Noord ziet 
Scholten het resultaat van het watercrisisprogramma. 
“Met name het bewustzijn op het gebied van 
waterveiligheid is vergroot. Bovendien heeft een grote 
meerdaagse hoogwateroefening met Defensie en 
het waterschap waardevolle input geleverd voor de 
crisisplannen.” 

In gesprek met Antoin Scholten, portefeuillehouder waterveiligheid in het 
Veiligheidsberaad, en Henk Tamboer, crisismanager Energie bij Alliander

Henk Tamboer, crisismanager 
Energie bij Alliander

Antoin Scholten, portefeuillehouder waterveiligheid 
in het Veiligheidsberaad 
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Erkenning als vitale partner
In oktober 2019 staat het onderwerp watercrises op 
de agenda van het Veiligheidsberaad, waarbij ook 
Deltacommissaris Peter Glas en de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen 
deelnemen aan de vergadering. Scholten licht het 
belang van dit onderwerp toe. “Dit bestuurlijke 
gesprek is een eerste stap in een proces. Ik vind 
het belangrijk dat de positie van veiligheidsregio’s 
uitgroeit tot die van cruciale of vitale partners in 
de watercrisisbeheersing. De erkenning van die 
positie draagt bij aan bestuurlijke en inhoudelijke 
betrokkenheid bij belangrijke programma’s als 
het Deltaprogramma, evacuatieprogramma’s en 
de evaluatie van de Waterwet. Daarnaast zijn we 
op zoek naar een financieringsstructuur die recht 
doet aan de toenemende rol van veiligheidsregio’s 
in de crisisbeheersing bij de effecten van droogte 
en overstroming. Een andere belangrijke vraag is 
hoe de veiligheidsregio’s de verwachtingen op het 
gebied van evacuatiefracties kunnen waarmaken. 
De consequenties van niet-accurate evacuaties 
zijn verstrekkend. Indien de veiligheidsregio’s 
verantwoordelijk worden voor het ‘restrisico’, is het 
belangrijk vroegtijdig aan de juiste bestuurlijke 
en ambtelijke tafels te zitten, zodat er mét en niet 
óver de veiligheidsregio’s gesproken wordt. Dit is nu 
onvoldoende het geval.”

Samenwerken begint met elkaar leren kennen
De Netwerkdag Water 2019 staat in het teken 
van samenwerken in de keten, waaronder tussen 
veiligheidsregio’s, ‘waterpartijen’ als het waterschap 
en Rijkswaterstaat en partners in de vitale 
infrastructuur zoals telecombedrijven, netbeheerders 
en drinkwaterbedrijven. “Samenwerking begint met 
elkaar leren kennen. Tijdens een crisis bevordert dit 
een effectieve inzet,” benadrukt Scholten. “Het zou 
dramatisch zijn als het tijdens een crisis niet lukt de 
juiste mensen op tijd aan tafel te krijgen. Dit kan en 
moet nu beter. Door onder andere schaalvergroting 
van bepaalde partners is de regionale betrokkenheid 
minder geworden. Aan de veiligheidsregio’s de 

uitdaging om deze vitale partners er van te overtuigen 
dat ze onmisbaar zijn in een crisisorganisatie op de 
schaal van de veiligheidsregio’s. Er is de afgelopen 
jaren, onder meer via het Strategische Agenda 
project Continuïteit van de samenleving en het 
eerder genoemde project Water en Evacuatie, al flink 
geïnvesteerd in de samenwerking tussen netbeheerders 
en veiligheidsregio’s. Het is belangrijk die lijn voort te 
zetten en uit te bouwen.”

Gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid
Netbeheerder Alliander is één van de 
samenwerkingspartners van de veiligheidsregio die 
behoort tot  de vitale sectoren van de crisisbeheersing. 
Ook Henk Tamboer, crisismanager Energie bij Alliander, 
geeft aan dat samenwerken begint met elkaar kennen. 
“Vanuit Alliander onderhouden wij proactief contact 
met de veiligheidsregio’s in die gebieden waarin wij de 
netbeheerder zijn. En we zijn blij dat dit andersom ook 
zo gaat. Dat loopt dus best goed,” is zijn beleving. “Zo 
leren we elkaars organisaties beter kennen en oefenen 
we met regelmaat samen. Iedereen heeft daarin 
zijn eigen rol en taken. Uiteindelijk hebben we een 
gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Voor een goede samenwerking, zowel in de koude als 
warme fase, is elkaar kennen cruciaal.” 

Bij een watercrisis hebben we elkaar nodig
Bij een watercrisis hebben de partners elkaar nodig. 
Een overstroming of droogte heeft ook impact op 
de energievoorziening in het getroffen gebied. De 
droogte van 2018 veroorzaakte meer storingen in het 
energienetwerk. Dat was voor Alliander aanleiding 
tot regelmatig contact met de veiligheidsregio’s en 
andere vitale crisispartners. Tamboer: “We hebben 
onze ervaringen gedeeld met diverse veiligheidsregio’s. 
Ook waterschappen, drinkwaterbedrijven en 
telecomproviders lieten weten welke problemen 
de droogte met zich meebracht. Daardoor konden 
we een overkoepelend beeld samenstellen van de 
droogtesituatie. Een mooi initiatief. Want ook bij het 
herstellen van de infrastructuur en wederopbouw na 
een watercrisis kom je elkaar tegen.” 

“Aan de veiligheidsregio’s de uitdaging 

vitale partners te overtuigen dat ze 

onmisbaar zijn in een crisisorganisatie” 
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Netwerkdag Water 2019 
Vitaal en kwetsbaar: samenwerken in de keten

Wat betekenen de gevolgen van de klimaatverandering voor 

waterveiligheid, de vitale infrastructuur en de risico- en 

crisisbeheersing? Over welke gevolgen hebben we het zoal en zijn 

we hier – samen – op voorbereid? De Netwerkdag Water 2019 staat 

in het teken van de samenwerking tussen en met alle betrokken 

partijen, inclusief de vitale partners. 

De Netwerkdag Water is het jaarlijkse netwerkevenement voor 

waterprofessionals – directeuren, managers en adviseurs – 

uit de wereld van crisismanagement. De Netwerkdag Water is 

een gezamenlijk initiatief van het Veiligheidsberaad, de Unie 

van Waterschappen, Rijkswaterstaat en het Departementaal 

Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat (DCC-IenW). 

Save the date 
Datum: 10 oktober 2019

Tijd: 9.30 – 15.45 uur, einde netwerkborrel: 17.30 uur 

Locatie: Fort Lent

Meer informatie, het programma en de inschrijfmogelijkheden volgen 

binnenkort op www.veiligheidsberaad.nl en www.helpdeskwater.nl. 

https://www.veiligheidsberaad.nl
https://www.helpdeskwater.nl
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Langdurige maatschappelijke ontwrichting is hét kenmerk 
van een ongekende crisis. Is de maatschappij in een dergelijke 
situatie voldoende weerbaar en veerkrachtig om zich snel te 
herstellen? Wie regelt de processen en samenwerking? Kortom, 
hoe kan de overheid zich het beste voorbereiden op de effecten 
van onvoorspelbare crisissituaties?   

Onze samenleving wordt complexer en de verwevenheid neemt 
toe. Een crisis in één sector veroorzaakt domino-effecten in 
andere sectoren. De kans dat een ongekende crisis grenzen 
overschrijdt, is groot en de maatschappelijke impact is enorm. Wie 
is verantwoordelijk voor wat en wie werkt met wie samen in zo’n 
situatie? Voor het Veiligheidsberaad een belangrijk vraagstuk, dat 
daarom is opgenomen in de Strategische Agenda. Om meer inzicht 
te krijgen in de effecten van ongekende crises en de gezamenlijke 
aanpak in kaart te brengen, geeft het Veiligheidsberaad opdracht 
voor het uitvoeren van een scenario-analyse. 
 

Maarten Houben, mede-portefeuillehouder 
Gezamenlijke aanpak ongekende crises

Over de gezamenlijke 
aanpak van ongekende crises
Stel dat ...

Samenwerking is een must
Samen met collega Theo Weterings, 
voorzitter van de veiligheidsregio 
Midden- en West-Brabant, heeft 
burgemeester Maarten Houben, 
plaatsvervangend voorzitter namens 
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, in 
het Veiligheidsberaad de portefeuille 
Gezamenlijke aanpak ongekende 
crises onder de hoede genomen. 
Houben vindt een gezamenlijke 
aanpak belangrijk, omdat de 
veiligheidsregio’s een langdurige 
maatschappelijke ontwrichting 
niet alleen de baas kunnen. “We 
hebben 25 veiligheidsregio’s. Hun 
rol is duidelijk geformuleerd in 
de huidige Wet veiligheidsregio’s. 
Crisisbeheersing en 
incidentbestrijding is hun primaire 
taak en dat doen ze goed. Oefening, 
training en draaiboeken helpen 
bij de juiste aanpak om crises en 
incidenten te bestrijden. Ongekende 
crisis hebben we nog niet eerder 
meegemaakt. Wat is dan de rol van 
de veiligheidsregio’s? We moeten ons 
goed beseffen dat een gezamenlijke 
aanpak dan noodzakelijk is.  
Bij een natuurramp of iets 
dergelijks moeten veiligheidsregio’s 
samenwerken met de vitale  
sectoren en met heel veel partners. 
Zijn we daar dan ook met zijn allen 
voldoende op geprepareerd?  
Want een veiligheidsregio kan dat 
nooit alleen.”
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Portefeuillehouder Maarten Houben: 
“Bij ongekende crises moeten 
veiligheidsregio’s samenwerken met de 
vitale sectoren en met heel veel partners. 
Een veiligheidsregio kan dat nooit alleen.”

Mariakoekjes onder de trap 
“Een ongekende crisis heeft veel 
impact op de samenleving. We 
gaan ervan uit, dat dit veel gaat 
vragen van de zelfredzaamheid 
van inwoners. Vroeger had de 
overheid voor de samenleving een 
duidelijke rol in crisissituaties.” 
Houben refereert daarbij aan 
een overheidsfilmpje over de 
atoomdreiging van lang geleden. 
“Je moest zorgen dat je een radio, 
batterijen, een kaars, Mariakoekjes 
en een blik eten in huis had, zodat 
je minimaal een week onder de trap 
kon doorbrengen. We leven nu in 
een andere tijd. Wat verwachten we 
tegenwoordig van burgers? Daarom 
willen we in de koude fase (vóór 
de crisis) met elkaar duidelijkheid 
krijgen over hoe we omgaan met 
de netwerksamenleving en met 
spontane burgerinitiatieven. Met 
andere woorden: hoe ondersteunen 
we als overheid burgerinitiatieven 
op een passende wijze en 
bevorderen we ook de veerkracht 
van de samenleving. 

Hoe ziet de scenario-analyse eruit?
Het Veiligheidsberaad heeft lector 
crisisbeheersing van het Instituut 
Fysieke Veiligheid , Menno van Duin, 
ingeschakeld als coördinerend 
opdrachtnemer om de effecten 
van langdurige ontwrichting van 
de maatschappij te onderzoeken. 
Zijn plan van aanpak, dat het 
Veiligheidsberaad in juni heeft 
vastgesteld, is een eerste concrete 
stap. In de scenario-analyse 
wordt een langdurige ontwrichting 
doorleefd om bestuurlijke 
dilemma’s en vraagstukken te 
kunnen formuleren. Tonny van 
de Vondervoort is namens het 
Multidisciplinair Adviesorgaan 

(integraal adviesorgaan voor het 
Veiligheidsberaad), ambtelijk 
portefeuillehouder van dit 
programma, waarin drie crisistypen 
worden uitgewerkt, te weten digitale 
ontwrichting, fysieke verstoring en 
verstoring in de gezondheidszorg. 
Cybercriminaliteit wordt als het 
eerste scenario geanalyseerd, dat 
gefaseerd is opgebouwd. Eerst een 
brede theoretische verkenning op 
de effecten van een langdurige 
ontwrichting van de maatschappij. 
Daarna wordt ingezoomd op 
deze effecten als gevolg van 
cybercriminaliteit. In de derde 
fase wordt het scenario ambtelijk 
en bestuurlijk doorleefd. Aan de 
bestuurlijke doorleefsessie kunnen 
leden van het Veiligheidsberaad, 
maar ook andere bestuurders uit de 
veiligheidsregio’s, deelnemen. Het 
resultaat van deze eerste scenario-
analyse wordt eind 2019 verwacht. 
Het Veiligheidsberaad neemt dan 
een besluit over het vervolg. 

Bestuurlijke souplesse
Houben onderstreept nogmaals 
het belang van deze scenario-
analyse. “De 25 veiligheidsregio’s 
hebben allemaal hun eigen 
kenmerken. Iedereen heeft zijn 
lokale uitdagingen. We moeten 
met z’n vijfentwintigen de handen 
ineen slaan voor het nationale 
belang. Dat vereist bestuurlijke 
souplesse. De veiligheidsregio’s 
hebben een afgebakende taak. In 
geval van ongekende crises moeten 
de veiligheidsregio’s, verschillende 
overheidslagen, vitale sectoren 
en burgers nadrukkelijk gaan 
samenwerken. En dat kunnen we, 
maar het vereist een andere manier 
van werken.” 

… zorgen voor batterijen, 

een kaars en Mariakoekjes 

onder de trap ….

Aandachtsgebieden

Het Veiligheidsberaad legt 

de focus van het thema 

‘Gezamenlijke aanpak 

ongekende crises’ op de volgende 

aandachtsgebieden: 

 > Veerkracht van de 

samenleving: de wijze waarop 

mensen omgaan met de 

omstandigheden

 > Herstelvermogen van (fysieke) 

basisvoorzieningen

 > Omgaan met de 

netwerksamenleving en 

spontane (burger)initiatieven

 > Continuïteit van 

overheidsinstanties, inclusief 

hulpverleningsdiensten en 

nutsvoorzieningen

 > Continuïteit van het openbaar 

bestuur
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De lessons learned van 
de ‘containercalamiteit’
GRIP 4 bracht structuur in complexe coördinatie rond Waddengebied

Het afkondigen van GRIP 4 was een belangrijk 
kantelpunt in de aanpak van de ‘containercrisis’ in 
het Waddengebied in januari dit jaar. Opschaling naar 
GRIP-4, in de media vaak geduid als ‘het hoogste 
regionale coördinatieniveau’ bracht helderheid over 
rollen en verantwoordelijkheden en bevorderde 
de afstemming tussen de crisispartners van 
gemeenten en veiligheidsregio’s enerzijds en de 
waterkolom anderzijds. Dat is een van de leidende 
conclusies uit een tweetal evaluatieonderzoeken 
die het lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut 
Fysieke Veiligheid (IFV) uitvoerde in opdracht van het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) 
en de veiligheidsregio’s Fryslân, Groningen en Noord-
Holland-Noord. Het incident bracht verschillen tussen 
de werelden van de waterketen en de landgebonden 
diensten aan het licht, maar liet ook zien dat die 
verschillen dankzij langjarige samenwerking 
overbrugd kunnen worden.

Ruim 340 containers sloegen in de nacht van 2 januari 
in stormweer ten noorden van de Wadden over boord 
van containerschip MSC Zoe. De meeste zonken, 
meerdere containers en immense hoeveelheden 
‘rommel’ spoelden aan op de stranden van Terschelling, 
Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog, op zandplaten 
en het Rif en langs de Friese en Groningse Waddenkust. 
Een omvangrijke en langdurige bergings- en 
opruimoperatie werd opgezet en heel veel partijen 
hadden bij de afhandeling van het incident een rol 
te spelen: diverse onderdelen van het ministerie van 
IenW, vier eilandgemeenten, vijf kustgemeenten, 
drie veiligheidsregio’s,  en meerdere waterschappen 
en natuurbeheersorganisaties. Geen wonder dat de 
samenwerking en afstemming tussen al die actoren uit 
de algemene en functionele kolom ingewikkeld was. 

Toch, in tegenstellig tot eerdere incidenten op de grens 
van water en land, was in dit geval minder sprake  
van ‘schurende ketens’ en verliep de samenwerking 
relatief soepel.

Netwerken en opschaling
Dat wordt door de onderzoekers onder andere 
toegeschreven aan het feit dat de partners elkaar 
goed kennen door de langjarige samenwerking in 
het kader van de Coördinatieregeling Waddenzee 
(CRW). De veiligheidsregio’s en de partners van de 
waterkolom trekken samen op in de operationele 
voorbereiding op incidenten en oefenen frequent 
gezamenlijk. Toch verliep de afstemming niet vanaf 
het eerste uur vlekkeloos en waren er aanvankelijk 
knelpunten op het gebied van opschaling, 
beeldvorming en crisiscommunicatie. In de evaluatie 
wordt geconstateerd dat de waterkolom en de 
veiligheidsregio’s hun eigen bestuurlijke werkelijkheid 
kenden en hun eigen opschalingssystematiek hebben 
die niet naadloos op elkaar aansluiten. Zo was onder 
andere de afstemming van crisiscommunicatie in 
het begin tijdrovend, omdat de functionarissen van 
gemeente en veiligheidsregio berichten snel via 
een korte lijn naar de burgemeester konden laten 
vaststellen, terwijl hun collega’s bij Rijkswaterstaat 
hiervoor een veel langere weg via de regionale directie 
naar het beleidsdepartement in Den Haag moesten 
bewandelen. Ook was er in de eerste dagen van het 
incident onvoldoende duidelijkheid over wie precies 
waarvoor verantwoordelijk was, qua regie, coördinatie 
en crisiscommunicatie.



19

GRIP 4-plus
Opschaling naar GRIP 4 door de Veiligheidsregio Fryslân 
bleek na vijf dagen de gouden greep om de afstemming 
tussen de twee ketens te stroomlijnen. Daarvoor moest 
echter binnen de ‘algemene kolom’ wel enige diplomatie 
worden bedreven. De vier eilandburgemeesters 
vreesden dat zij door de opschaling eigen speelruimte 
zouden kwijtraken aan de voorzitter van de 
veiligheidsregio. Na voorbereidend overleg werd, 
met inachtneming van de goed lopende coördinatie 
op de eilanden via de lokale Coördinatieteams 
Waddeneilanden (CoWA), opgeschaald naar GRIP 4.  
Veiligheidsregio Fryslân nam de regie, Groningen 
en Noord-Holland-Noord schoven aan met liaisons: 

Beide onderzoeksrapporten van het IFV vindt u op www.ifv.nl.

burgemeesters van Texel en het Hogeland schoven 
aan bij het regionaal beleidsteam. Zo was in feite op 
een creatieve manier een informele GRIP 5 structuur 
tot stand gebracht. Het werken met GRIP 4 brengt 
een structuur die volgens de onderzoekers al bij 
uiteenlopende crises en calamiteiten zijn waarde 
heeft bewezen als een breed toepasbaar vehikel voor 
afstemming en coördinatie. Ook hier speelde het 
een waardevolle rol in het bij elkaar brengen van alle 
partners uit de algemene en functionele keten. Wat het 
containerincident gemeen heeft met eerdere ‘brede 
crises’ is dat ook hier de maatschappelijke impact en 
politiek-bestuurlijke discussies de omvang bepaalden.

https://www.ifv.nl/nieuws/Paginas/Crisisbeheersing-containercalamiteit-geevalueerd.aspx
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Rijkswaterstaat: “Ervaringen 
met containerincident tonen de 
kracht van het netwerk”

“Dat de twee onderzoeksrapporten 

van het IFV grotendeels dezelfde 

bevindingen en conclusies 

bevatten, staat symbool voor hoe 

de waterkolom, veiligheidsregio’s 

en gemeenten in de warme fase van 

het incident hebben samengewerkt”, 

stelt Erica Slump, hoofdingenieur-

directeur van Rijkswaterstaat 

Noord-Nederland. “Die 

samenwerking is verankerd in goede 

randvoorwaarden, namelijk: kennis 

van het partnernetwerk, ervaring en 

rolvastheid. Sleutelfunctionarissen 

van Rijkswaterstaat en de partners in 

de algemene keten kennen elkaar in 

veel gevallen persoonlijk, we snappen 

van elkaar waar we van zijn en waar 

we over gaan en we hebben vanuit 

onze eigen professionaliteit het besef 

dat je soms een stap extra moet 

zetten om dingen gedaan te krijgen.”

Crisiscommunicatie kan scherper
En dat gebeurde ook. De IFV-

onderzoekers stellen vast dat 

Rijkswaterstaat met het aanbod de 

schadeafhandeling te coördineren, 

initiatief te nemen voor een 

gezamenlijk schoonmaakplan en 

opdracht te geven tot een ruim 

opgezet ecologisch onderzoek, 

meer heeft gedaan dan waar de 

organisatie op grond van haar 

wettelijke taken toe verplicht was. 

Deze bevinding contrasteert met het 

beeld van sommige betrokkenen dat 

Rijkswaterstaat in de eerste dagen 

van het incident ‘tamelijk onzichtbaar’ 

was. Een kwestie van communiceren, 

vindt Erica Slump, die dit als een 

leerpunt voor de eigen organisatie 

beschouwt. “Het was jammer dat de 

partners aanvankelijk die perceptie 

hadden, terwijl wij op zee met al onze 

beschikbare mensen en middelen 

al dagenlang keihard aan het werk 

waren om containers te lokaliseren 

en te bergen. Ik concludeer hieruit 

dat onze crisiscommunicatie nog wel 

wat scherper kan. Wellicht is het goed 

in toekomstige situaties een liveblog 

bij te houden, waarmee we real 

time naar de buitenwereld kunnen 

communiceren wat we vanuit onze 

eigen taken en verantwoordelijkheden 

aan het doen zijn.”

Actualiteit informatie
Ook het feit dat het zo lang duurde 

voordat er helderheid was over het 

exacte aantal overboord geslagen 

containers en hun inhoud is een 

leerpunt voor Slump. “Ook wij kregen 

voortdurend andere informatie van 

de reder en pas toen het schip in de 

haven van Gdansk werd gelost, kon 

de reder exact vaststellen welke 

containers ontbraken. De realiteit 

van dit type incidenten is dat het tijd 

kost om alle informatie compleet 

te krijgen. We denken na over 

mogelijkheden om bij soortgelijke 

incidenten in de toekomst de 

informatie over overboord geslagen 

containers en goederen actueler 

te maken. Een ‘containerteller’ zou 

een oplossing kunnen zijn. Met een 

visueel overzichtelijke weergave van 

hoeveel containers worden vermist, 

zijn gelokaliseerd en geborgen.”

Burgerhulp
Een derde leerpunt dat Erica 

Slump signaleert en dat in de 

evaluatie ook aan bod kwam, is 

dat de inzet van vrijwilligers bij 

zoek- en schoonmaakacties strak 

gecoördineerd moet worden. 

“Nu is die massale toestroom 

van vrijwilligers ons min of meer 

‘overkomen’. Maar we moeten als 

overheden vooraf nadenken over 

hoe we die burgerhulp goed kunnen 

organiseren en coördineren, met 

aandacht voor beheersbaarheid, 

persoonlijke veiligheid en 

randvoorwaarden. Waar heeft de 

inzet van vrijwilligers meerwaarde 

en waar willen we vanwege risico’s 

of kwetsbaarheid van bepaalde 

gebieden liever geen mensen 

hebben? Hier gaan we samen met de 

veiligheidsregio’s naar kijken.”

Sophia Dingenouts-Koops en Erica Slump (v.l.n.r.) van Rijkswaterstaat.
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Voorzitter Veiligheidsregio 
Fryslân, Ferd Crone: 
“Ik vind dat je een crisis altijd 
moet benutten om lessen uit  
te trekken”

Ferd Crone, voorzitter 

Veiligheidsregio Fryslân, over 

het evaluatierapport naar 

de crisisbeheersing bij de 

containercalamiteit, waarvoor 

de veiligheidsregio’s Fryslân, 

Groningen en Noord-Holland 

Noord samen opdracht gaven: 

“Het evaluatieonderzoek maakt 

in algemene zin duidelijk dat de 

meerwaarde van opschaling naar 

GRIP 4 niet alleen gezocht moet 

worden in betere operationele 

samenwerking, maar ook in 

het verkrijgen van een heldere 

bestuurlijke afstemming en 

afgestemde communicatie. Bij 

de containerramp verliep de 

samenwerking op operationeel 

niveau al snel goed, maar kon 

de aansturing en de daarbij 

behorende bestuurlijke afstemming 

worden geoptimaliseerd door de 

opschaling. Dat bleek ook vanaf 7 

januari toen we in GRIP 4 werkten. 

Toen werd op regelmatige basis 

de voortgang in RBT-verband 

(regionaal beleidsteam) besproken, 

waarin alle betrokken partijen 

vertegenwoordigd waren, kreeg 

iedereen toegang tot dezelfde 

informatie en konden er in 

gezamenlijkheid lijnen worden 

uitgezet. Hoewel de operationele 

uitvoering goed verliep en er op 

bestuurlijk niveau al de nodige 

afstemming was, was opschaling 

naar GRIP 4 een goede stap 

die – achteraf bekeken – eerder 

had kunnen worden gezet. Dit is 

een belangrijke conclusie. Een 

calamiteit als deze heeft grote 

impact gehad en het mooiste zou 

zijn dat het incident nooit had 

plaatsgevonden. Maar de realiteit 

is anders en ik vind dat je een crisis 

altijd moet benutten om lessen uit 

te trekken. Als we de aanbevelingen 

van dit rapport ter harte nemen, 

zijn we naar mijn overtuiging beter 

voorbereid op de volgende crisis.”

Best practice
Sophia Dingenouts-Koops, senior 

adviseur crisismanagement 

bij Rijkswaterstaat Noord-

Nederland, ziet de eerdergenoemde 

Coördinatieregeling Waddenzee 

als een ‘best practice’ voor 

samenwerking tussen de algemene 

en functionele keten. Ten tijde 

van het containerincident had 

zij net haar masterstudie met de 

titel ‘schurende ketens’ afgerond, 

een beschouwing van oorzaken 

van wrijving in de samenwerking 

bij incidenten op de grens van 

water en land. Dat dat bij het 

containerincident niet of nauwelijks 

gebeurde bewijst in haar ogen 

de kracht van de gezamenlijke 

inspanningen in het kader van 

de coördinatieregeling: “Zowel 

op bestuurlijk als op tactisch en 

operationeel gebied hebben we de 

samenwerking vooraf goed geregeld 

en we oefenen ook regelmatig met 

elkaar. De afgelopen jaren hebben 

we twee grote crisisoefeningen 

met alle partners georganiseerd: 

een oliebestrijdingsoefening op 

de Waddenzee en een oefening 

rond het scenario grootschalige 

wateroverlast. Daar plukten we nu 

de vruchten van.”
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Nationale Veiligheid Strategie 
2019: internationale risico’s 
beïnvloeden nationale veiligheid

Statelijke dreigingen, polarisatie, verstoring van vitale infrastructuur, 
terrorisme en extremisme, militaire dreigingen, criminele ondermijning 
en digitale dreigingen; dat zijn volgens de Nationale Veiligheid Strategie 
2019 (NVS 2019) de voornaamste nationale risico’s en dreigingen 
waarvoor een versterkte aanpak nodig is om Nederland weerbaarder te 
maken. De driejaarlijkse veiligheidsanalyse is begin juni gepubliceerd. 
Kenmerkend in de NVS 2019 is de grote invloed van internationale 
ontwikkelingen op Nederlandse veiligheidsbelangen, zoals spanningen 
tussen internationale grootmachten, politieke instabiliteit in Europa  
en de verschuiving van het politiek en economisch machtsevenwicht  
in de wereld.

De NVS is te beschouwen als 
een strategische agenda van de 
Rijksoverheid en brengt in kaart 
welke risico’s en dreigingen er 
zijn voor de nationale veiligheid, 
in hoeverre die integraal worden 
aangepakt en welke extra 
inspanningen nodig zijn om die 
risico’s en dreigingen weg te nemen 
of de impact te verminderen. In 
de in juni verschenen editie is 
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Criminele ondermijning is één van de voornaamste nationale risico's en dreigingen volgens de NVS.
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ook de internationale rechtsorde 
toegevoegd als nationaal 
veiligheidsbelang, omdat Nederland 
voor het realiseren van zijn 
nationale veiligheid meer dan ooit 
afhankelijk is van het functioneren 
van het internationale stelsel van 
normen en afspraken (politiek en 
economisch). De internationale 
rechtsorde is nauw verweven met 
de andere vijf nationale belangen: 
territoriale veiligheid, fysieke 
veiligheid, economische veiligheid, 
sociale en politieke stabiliteit en 
ecologische veiligheid.

Versterkte aanpak zeven 
dreigingen
Veranderende internationale 
relaties, vernetwerking van de 
samenleving en afhankelijkheid 
van ICT en informatiestromen 
worden in de NVS benoemd als 
trendkenmerken die Nederland 
kwetsbaar maken. Dat komt ook 
terug in de analyse van de zeven 
dreigingstypen waarop versterkte 
inzet nodig is. Een greep uit de 
analyse: 

 > Om de weerbaarheid 
tegen statelijke dreigingen 
te vergroten, richten de 
overheidsinspanningen zich op 
het voorkomen van ongewenste 
buitenlandse inmenging op 
in Nederland gevestigde 
buitenlandse gemeenschappen 
en op bescherming van 
democratische processen en 

instituties en economische 
belangen. Een strategische 
aanpak van statelijke dreigingen 
is in april naar de Tweede Kamer 
gestuurd. 

 > Om de veiligheid en continuïteit 
van de vitale infrastructuur te 
borgen, worden kennis, kunde 
en expertise van overheid en 
bedrijfsleven gebundeld. Daarbij 
is er bijzondere aandacht voor 
cyberrisico’s vanwege de sterke 
verwevenheid van systemen, 
processen en organisaties via de 
digitale wereld. Cyberdreiging 
heeft overigens raakvlakken met 
alle benoemde prioritaire risico’s. 

 > Ook op militair gebied moet 
Nederland meer investeren 
om beter voorbereid te zijn 
op internationale dreigingen 
als gevolg van spanningen 
tussen (groot)machten en 
dreigende gewapende conflicten. 
Daartoe zal de slagkracht en 
inzetbaarheid van de krijgsmacht 
worden versterkt, evenals de 
internationale samenwerking in 
EU- en NAVO-verband. Ook de 
civiel-militaire samenwerking 
krijgt een nieuwe impuls.

 > Voor het gerichter en effectiever 
aanpakken van ondermijnende 
criminaliteit is een stevige 
programmatische aanpak van 
overheid en bedrijfsleven via 
publiek-private samenwerking 
in voorbereiding. Vanuit het 
regeerakkoord is een bedrag van 

honderd miljoen euro vrijgemaakt 
om de regionale en landelijke 
aanpak te ondersteunen. 

 > Ten slotte bundelen de overheid 
en maatschappelijke organisaties 
hun krachten om het groeiende 
probleem van polarisatie en 
extremisme het hoofd te bieden. 
Een overkoepelende brede 
aanpak moet het ‘samen leven in 
Nederland’ bevorderen.

Agenda Risico- en Crisisbeheersing
Naast de gerichte versterking 
van de inzet op de in de NVS 
benoemde risico’s, wordt de 
rol van kennisorganisaties en 
wetenschappelijk onderzoek 
vergroot, om beter zicht te krijgen op 
toekomstige risico’s. Onder andere 
de gevolgen van de ontwikkeling 
van nieuwe technologieën en hun 
toepassing (artificial intelligence). 
Verder wordt het generieke 
stelsel voor crisisbeheersing 
versterkt en in lijn gebracht met 
de trends en ontwikkelingen 
op veiligheidsgebied. Het 
crisisbeheersingssysteem moet 
toekomstbestendig worden 
gemaakt, zodat de Rijksoverheid, de 
veiligheidsregio’s en hun functionele 
partners continu up-to-date zijn om 
crises en calamiteiten doeltreffend 
aan te pakken. Voor dit doel heeft 
de minister van JenV recent de 
Strategische Agenda Risico- en 
Crisisbeheersing opgesteld.

De Nationale Veiligheid Strategie vindt u op 

de website van de Nationaal Coördinator 

Terrorismebestrijding en Veiligheid, www.nctv.nl. 

https://www.nctv.nl/actueel/nieuws/2019/nationale-veiligheid-strategie-2019-gepubliceerd.aspx
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Twee vragen aan… Tonny van de Vondervoort, 
voorzitter GGD GHOR Nederland

Tonny van de Vondervoort is voorzitter van de gezamenlijke 
vereniging van GGD’en en GHOR-bureaus. GGD GHOR 
Nederland is de vereniging voor publieke gezondheid en 
veiligheid in Nederland. De belangrijkste taak bestaat 
uit het collectief behartigen van de belangen van de 
publieke gezondheid en veiligheid, en van de leden – de 
directeuren publieke gezondheid en de regionale GGD'en 
en GHOR bureaus – richting politiek, (lokale) overheden, 
samenwerkingspartners, media en publiek. Van de 
Vondervoort is ook voorzitter van de Raad van Directeuren 
Publieke Gezondheid, die het Veiligheidsberaad adviseert.

Hoe denkt u dat crises zich zullen ontwikkelen in de toekomst en wat betekent dat voor  
ieders rol binnen het veiligheidsdomein?

“We zien dat crises steeds meer impact hebben in de samenleving en steeds langer duren. De gevolgen van 
crises op de lange termijn zijn vaak groot en de sociale gevolgen worden steeds duidelijker. Na de afschaling 
van een calamiteit gaat de crisis door. ‘De ramp na de ramp’, zogezegd. De hekken zijn verdwenen, het leven 
lijkt zijn gewone gang weer te gaan, maar niets is minder waar: nazorg, evaluatie, slachtoffers, het voorkomen 
van herhaling… Dat heeft niet alleen het gevolg dat de Directeuren Publieke Gezondheid een grotere rol 
hebben gekregen, maar betekent ook dat de samenwerking tussen partners in de crisisbeheersing alleen 
maar meer moet worden. De blauwe, rode, witte en oranje kolom hebben hun eigen expertise en taken, 
maar moeten dit als kernpartners in de crisisbeheersing samen doen. Dit geldt overigens zowel voor een 
onverwachte calamiteit als voor geplande grootschalige evenementen waarbij altijd risico’s aanwezig zijn. 
Tussen mei en augustus 2020 is er een ongekend aantal Europese tot wereldwijde evenementen in Nederland. 
Van het Songfestival tot de Formule 1 die terugkeert in Zandvoort, van 75 jaar Nederlandse bevrijding tot de 
Invictus Games, van het EK voetbal tot Sail Amsterdam. Het maakt me trots dat we dit als klein land allemaal 
kunnen organiseren. Het betekent echter ook dat we met alle betrokken partijen samen goed moeten 
voorbereiden wat er allemaal nodig is om alles in goede banen te leiden op het gebied van veiligheid en 
gezondheid. We kunnen niet zonder elkaar en je merkt dat dat een gedeeld beeld is. Een mooi voorbeeld van 
een dergelijke samenwerking is het MDA, het Multidisciplinair Adviesorgaan, dat integraal advies geeft aan 
het Veiligheidsberaad en waarin alle voorzitters van de managementraden zitting hebben.”

U bent betrokken bij het thema ‘ongekende crises’ van de Strategische Agenda 
Veiligheidsberaad. Hoe ziet deze betrokkenheid eruit, heeft u hier speciale aandachtspunten 
vanuit de witte kolom bij en wat is uw visie ten aanzien van ongekende crises?

Ongekende crises zijn situaties die een langdurige maatschappelijke ontwrichting tot gevolg hebben, die niet 
vooraf verwacht, bedacht of voorzien kunnen worden. Denk aan bijvoorbeeld een digitale ontwrichting, een 
fysieke verstoring of een nieuwe gezondheidscrisis. Je weet natuurlijk nooit welke crises zich gaan voordoen, 
maar de effecten van onverwachte gebeurtenissen zijn (tot op een zekere hoogte) wel te beredeneren. 
Vanuit het MDA ben ik de ambtelijk trekker voor dit onderwerp en ik vind dit een heel belangrijk onderwerp. 
Langdurige maatschappelijke ontwrichtingen vragen veel van overheidsinstanties, publieke en private 
partijen. Ook wordt veel gevraagd van (de zelfredzaamheid van) burgers. De sociale- en zorgcomponent spelen 
daarom een belangrijke rol. Ook hierbij wil ik weer de nadruk leggen op het belang van samenwerking tussen 
alle betrokken partijen. We werken daarom scenario’s uit, samen met verschillende partners. 

Lees meer over ‘Ongekende crises’  op pagina 16 en 17.


