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Benut ervaringen
van corona-aanpak
bij toekomstige
bovenregionale crises
De ervaringen met het crisismanagement rond de coronacrisis
kunnen volgens voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls
dienen als leidraad voor het beheersen van toekomstige bovenregionale
crisissituaties met grote maatschappelijke impact. Dat geldt in ieder
geval voor de structuur waarin het Rijk tijdens de crisis samenwerkte
met de veiligheidsregio’s, met het Veiligheidsberaad als afstemmingsplatform. In de ogen van Bruls een gouden greep.

Plotseling weet het Nederlandse
veiligheidsdomein hoe het eruit ziet: de
‘ongekende crisis’. Althans één variant
ervan: epidemieën van infectieziekten
maken deel uit van het lijstje van
mogelijke crisisscenario’s met landelijke
maatschappelijke impact waarover het
Veiligheidsberaad en zijn partnernetwerk
zich al enkele jaren een beeld proberen
te vormen. Niet alleen de schaal van de
crisis is ongekend qua omvang en impact
op alle aspecten van het maatschappelijk
leven, ook de manier waarop het
crisisbeheersingsstelsel de pandemie in
ons land te lijf ging, is volgens Bruls uniek.

Veiligheidsberaad
als scharnierpunt
“Het was een uitstekende vondst om
het Veiligheidsberaad te benutten
als scharnierpunt tussen de
rijkscrisisstructuur enerzijds en de
veiligheidsregio’s en de gemeenten aan
de andere kant. De vergaderstructuur is
eigenlijk niet bedoeld voor coördinatie
bij acute crises, maar bleek tijdens het
hoogtepunt van de coronacrisis prima
te functioneren in die rol. Het had ook
anders gekund, via het afkondigen van
de landelijke noodtoestand, zoals veel
andere landen hebben gedaan.
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Dan had het opleggen en handhaven van
maatregelen een veel dwingender topdownkarakter gehad en had Defensie
misschien een grotere rol gekregen. Maar
die cultuur hebben we in Nederland niet.
De gekozen aanpak vanaf begin maart
was gebaseerd op rolverwachting en
vertrouwen in bestuurlijke en ambtelijke
professionaliteit in de veiligheidsregio’s.
Die professionaliteit hebben we samen
waargemaakt. Door 25 autonome
veiligheidsregio’s via het Veiligheidsberaad
aan de rijkscrisisstructuur te koppelen,
konden we meedenken en mee-adviseren
over beleid en maatregelen die door
het ministerieel beleidsteam werden
uitgewerkt. Anderzijds konden we via
ons bestuurlijk platform de afgekondigde
maatregelen ook snel en soepel vertalen
naar uitvoering en handhaving op
regionaal niveau. In feite had het Rijk
zo 25 ambassadeurs in het land voor de
uitvoering van zijn crisisbeleid. In mijn
beleving hebben we in deze crisis als
veiligheidsregio’s echt laten zien waartoe
we gezamenlijk in staat zijn.”

Waardevolle voorbereiding
toekomstige crises
Een les die volgens Bruls mag
doorklinken in het eindrapport van de
Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s.
Maar ook een les met waarde voor de
voorbereiding op andere toekomstige crises
met landelijke maatschappelijke impact.
Zoals grootschalige en langdurige ICT- en

stroomstoringen of een grootschalige
overstroming met massa-evacuaties.
Hij plaatst wel de waarschuwende
kanttekening dat de crisis van morgen
niet zonder meer kan worden bestreden
met een gekopieerde aanpak van de crisis
van gisteren, want elke crisis heeft andere
kenmerken en uitdagingen.
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afgebouwd; alleen in de veiligheidsregio’s
is nog sprake van een opgeschaalde
organisatie op niveau GRIP 4. Veel
maatregelen die in de periode maart-juli
via regionale en lokale noodverordeningen
ingezet zijn, krijgen een meer structureel
karakter via de speciale coronawet.

Geloofwaardigheid handhaving
“Maar qua werkstructuur en afstemming
tussen Rijk en regio’s zijn de opgedane
ervaringen met de corona-aanpak zeker
waardevol en leerzaam. Ik vond het
bijvoorbeeld een uitstekende oplossing
dat ik samen met mijn collega Antoin
Scholten uit Limburg-Noord een liaisonpositie had in de Ministeriële Commissie
Crisisbeheersing. Het bleek een gouden
formule om Rijk en regio’s te verbinden bij
het formuleren van een uniforme aanpak
bij een crisis die heel Nederland treft.
Dan moet je met elkaar op één lijn zitten.
In mijn visie moeten we de opgedane
ervaringen met deze samenwerkings- en
afstemmingsformule zodanig opschrijven,
dat ze bruikbaar zijn als leidraad bij
toekomstige bovenregionale crises.”

Behoud overlegstructuur
acute fase
Bruls is er ook voorstander van dat de
overlegstructuur die tijdens de acute
fase van de crisis de afstemming tussen
Rijk en veiligheidsregio’s bevorderde, in
stand blijft nu die acute fase achter de rug
is. Op rijksniveau is de crisisorganisatie

Bruls: “Maar een crisiscoördinatiestructuur en een wettelijke structuur
zijn niet hetzelfde en sluiten elkaar
niet uit. Ook in de fase waarin we nu
zitten, na de eerste golf, kan het nodig
en zinvol zijn om de korte lijnen tussen
Rijk en regio’s in stand te houden, met
het Veiligheidsberaad als verbindend
platform. Dan kunnen we snel schakelen
als zich een tweede besmettingsgolf
aandient en maatregelen weer moeten
worden aangescherpt. Wat dat betreft
staat ons nog een, mogelijk lange,
spannende periode te wachten. We
moeten continu scherp blijven op het
handhaven van de basisregels, zoals de
zo belangrijke anderhalvemeterregel. Zo
staan al mijn 25 collega’s er in. Maar we
laten ook weten met welke maatregelen
we problemen hebben, omdat ze niet
uitvoerbaar zijn. Zoals het zing-, juichen schreeuwverbod. Dat is absoluut
niet te handhaven, dus moet het naar
de mening van de regiobesturen uit de
regels worden geschrapt. Anders komt de
geloofwaardigheid van handhaving door
de overheid in het geding.”

Burgerlijke vrijheden en
bescherming volksgezondheid
In het blijven beheersen van het
coronavirus totdat er een bruikbare
remedie of een vaccin is, blijft het
volgens Hubert Bruls voor alle
crisisbeheersingsprofessionals wikken
en wegen tussen de belangen van
burgerlijke vrijheden aan de ene kant en
bescherming van de volksgezondheid
aan de andere kant. “Het is een kwestie
van professioneel improviseren.
De coronapandemie overviel ons
en gooide alle bestaande kaders
overhoop. We moesten handelen met
de beperkte kennis die we hadden. Door
voortschrijdend inzicht weten we steeds
meer. We hebben meer kennis over het
gedrag van het virus, over wat de grote
risicofactoren voor verspreiding zijn en
over welke maatregelen wel effectief zijn
en welke niet. Ook door de uitbreiding
van de capaciteit bij de GGD voor testen
en bron- en contactonderzoek, zijn we
effectiever in het indammen van lokale
besmettingshaarden. In mijn eigen
gemeente Nijmegen bijvoorbeeld is
dankzij snelle signalering van een paar
gevallen bij een lokale sportschool en
aansluitend bron- en contactonderzoek
een uitbraak klein gebleven en uitgedoofd.
In vier maanden tijd hebben we behoorlijk
wat kennis opgebouwd, waarmee we als
verantwoordelijke overheden kunnen
sturen in het beheersen van nieuwe
besmettingen in de komende tijd.”
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Brabantse krachtenbundeling in beginfase
corona-uitbraak
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant was eind februari het
‘Ground Zero’ van de Nederlandse uitbraak van het Covid-19-virus.
Het was voor Theo Weterings, burgemeester van Tilburg en voorzitter
van de veiligheidsregio, de start van een bestuurlijke achtbaan. Middenen West-Brabant kreeg als eerste te maken met een nieuw type crisis met
een nog niet eerder beproefde gezagsrol voor de regiovoorzitter. In een
praktische samenwerkingsconstructie met buurregio’s Brabant-Noord en
Brabant-Zuidoost werden de krachten gebundeld, in een poging de uitbraak
tot Brabant te beperken. “We leerden de kracht van samenwerking kennen
in een crisis zonder voorzienbaar eindpunt, waarin we steeds met nieuwe
verrassingen te maken kregen”, blikt Weterings terug.
Als er één les is die Theo Weterings na
zeven maanden coronacrisismanagement
kan trekken, is het wel hoe
onvoorspelbaar en dynamisch een
gezondheidscrisis kan zijn. Zeventien
dagen na het eerste besmettingsgeval
in Tilburg was sprake van een landelijke
noodsituatie die de maatschappij
grotendeels verlamde.

Het eerste geval
Toen op 27 februari dit jaar de eerste
besmetting in Tilburg door minister
Bruno Bruins van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) live in een

discussieprogramma op tv werd
bevestigd, was dat voor het al
geformeerde gemeentelijk beleidsteam
in Tilburg de aanleiding om naar een
hogere versnelling te schakelen.
Weterings: “Want de media richtten hun
focus prompt massaal op de stad en
crisiscommunicatie werd een essentiële
schakel om publieke onrust te beheersen.
Omdat het een inwoner van Loon op Zand
betrof die in een Tilburgs ziekenhuis
was opgenomen, werd ook al direct de
regionale dimensie zichtbaar. Daarom
betrok ik ook mijn collega van Loon op
Zand bij mijn beleidsteam, zodat we als
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gemeenten snel zaken over bijvoorbeeld de
crisiscommunicatie konden afstemmen.”
In die prille fase ging de GGD Hart voor
Brabant er volgens Weterings nog van
uit dat de uitbraak met snel bron- en
contactonderzoek en het opleggen van
quarantainemaatregelen te beperken zou
zijn. Ook toen er meer besmettingsgevallen
en ziekenhuisopnames volgden, was
dat nog de verwachting. Voor het eerst
in zijn loopbaan kreeg hij te maken met
bevoegdheden die de Wet publieke
gezondheid bij uitbraken van infectieziekten
aan voorzitters van veiligheidsregio’s
toekent. “Het was een vreemde ervaring
om voor het eerst op advies van de GGD
quarantainemaatregelen te moeten
opleggen aan besmette personen en hun
sociale omgeving. Als voorzitter van de
veiligheidsregio moest ik hen aanschrijven.
Dan besef je dat je flink gaat ingrijpen
in de bewegingsvrijheid van mensen. En
daarbij bleef het niet, want toen het aantal
besmettingen en ziekenhuisopnames in
Brabant bleef toenemen, ook in de twee
andere veiligheidsregio’s, moesten we
nadenken over verdergaande maatregelen
in het maatschappelijk verkeer om verdere
verspreiding van het virus in te dammen.”

Interregionale aanpak
De drie Brabantse veiligheidsregio’s
besloten samen op te trekken en vormden
een interregionaal beleidsteam. Het
gezamenlijk doel was de uitbraak te
beperken tot de provincie Brabant. “Daarbij

richtten we ons eerst vooral op grote
publieksevenementen, die door de GGD en
het RIVM als belangrijkste risicobronnen
voor verspreiding werden gezien. Het
verbieden van massa-evenementen was
een moeilijk maar noodzakelijk besluit.
Het grote paardensportevenement
Indoor Brabant in Den Bosch werd vlak
voor het begin afgelast en ook de hele
voetbalcompetitie in Brabant werd
stilgelegd. Dat moesten we wel kunnen
uitleggen bij de KNVB.”
De opschaling van het crisismanagement
van lokaal, via regionaal naar interregionaal
was volgens Weterings een kwestie van
praktisch en pragmatisch een goede
werkstructuur zoeken. “We maakten
daarbij gebruik van de ervaringen
die we in de voorafgaande maanden
hadden opgedaan met de grootschalige
boerenprotesten op verschillende plaatsen
in Brabant. Vanwege de maatschappelijke
impact van die demonstraties hadden
we geruime tijd in een informele GRIP
4-structuur gewerkt. De acties waren
onvoorspelbaar en op wisselende plaatsen,
dus vormden we een regionaal beleidsteam
waarbij naar behoefte burgemeesters van
betrokken gemeenten konden aanschuiven.
Dat werkte heel goed en toen het
coronavirus in Brabant om zich heen greep,
hebben we die structuur voortgezet, toen
we op 28 februari naar GRIP 2 gingen. Toen
de situatie in Brabant verder verslechterde,
kondigden alle drie de regio’s formeel
GRIP 4 af.”

Omdat het zwaartepunt van de
uitbraak aanvankelijk in Brabant bleef
liggen, stemden de drie Brabantse
regio’s hun beleid en acties in nauwe
samenwerking op elkaar af. Weterings
vervolgt: “Dat deden we in een compact
interregionaal beleidsteam met een
vaste samenstelling. Mijn collega’s John
Jorritsma van Brabant-Zuidoost en
Jack Mikkers van Brabant-Noord en ik
vormden de bestuurlijke kern. Daarnaast
hadden de directeur van Veiligheidsregio
Brabant Noord, de directeur Publieke
Gezondheid uit Brabant-Zuidoost en een
communicatieadviseur uit Midden-en
West Brabant zitting in het team. Met
deze samenstelling was heel Brabant
in het interregionaal beleidsteam
vertegenwoordigd. Het voordeel van zo’n
compact team met vaste leden is dat je
korte lijnen hebt en snel tot besluiten
kan komen. Binnen dit team namen we
beslissingen over de te volgen strategie
en de verwachte langetermijneffecten. De
feitelijke crisiscoördinatie en handhaving
van maatregelen om het virus in te
dammen lagen bij de beleidsteams van
de afzonderlijke regio’s. Een goede
werkformule die we tot op de dag van
vandaag nog steeds aanhouden.”

Dilemma’s en lessen
Weterings deelt een paar ervaringen en
lessen die hem van deze crisis zullen
bijblijven. Ten eerste het kantelpunt
waarop duidelijk werd dat ‘containment’
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binnen de grenzen van de provincie
Noord-Brabant geen haalbare kaart was.
“Dat was het moment dat de WHO de
corona-uitbraak officieel tot pandemie
bestempelde. Inmiddels waren ook op
veel meer plaatsen in Nederland forse
infectiehaarden ontstaan en liepen
de ziekenhuizen, vooral in Brabant,
steeds voller. De capaciteit van de
intensivecareafdelingen kwam steeds
meer onder druk te staan. Ik heb toen
contact gezocht met mijn collega John
Jorritsma in Eindhoven en samen kwamen
we tot de conclusie dat we in een andere
film terecht waren gekomen en dat we het
met onze Brabantse containmentaanpak
niet gingen redden. Telefonisch overleg
met minister Bruno Bruins van VWS
leverde dezelfde conclusie op. Op
rijksniveau werd op dat moment al
gewerkt aan landelijke maatregelen,
die een dag later, op 15 maart, werden
afgekondigd.”
Een van de grootste dilemma’s waarmee
Weterings en zijn collega’s in de
andere Brabantse veiligheidsregio’s te
maken kregen, was de grote druk op
de ziekenhuizen en in het bijzonder de
intensivecarecapaciteit. “Aanvankelijk
probeerden de ziekenhuizen dat zelf
op te lossen door patiënten over te
plaatsen, maar dat gaf spanning tussen
ziekenhuisdirecteuren, die allemaal met
hetzelfde capaciteitsknelpunt zaten.
Toen zijn we de patiëntenspreiding met
behulp van een coördinatiestaf met
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“We wisten weinig,
maar hebben gedurende
de corona-uitbraak
heel veel geleerd.”

specialisten van Defensie interregionaal
gaan coördineren en konden we ook
patiënten naar ziekenhuizen buiten
Brabant overplaatsen. Later werd die
coördinatie van patiëntenspreiding
voor heel Nederland door het landelijk
coördinatieteam in het Erasmus Medisch
Centrum in Rotterdam overgenomen, maar
in de eerste fase moesten we als Brabantse
regio’s zelf oplossingen bedenken om de
ziekenhuizen te ontlasten. Een tweede
dilemma was dat ziekenhuizen buiten
Brabant geen onbeperkte opvangcapaciteit
hadden, omdat zij verwachtten ook meer
coronapatiënten uit de eigen regio te
moeten opvangen.”
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managen waarvan je het einde niet kent
en waarbij expertadviezen voortdurend
veranderen door voortschrijdend inzicht.
Deze crisis was voor iedereen nieuw. Voor
de veiligheidsregio’s, maar ook voor de
GGD’en en het RIVM, onze belangrijkste
adviseurs. We moesten keer op keer onze
strategie en scenario’s bijstellen. Tot op de
dag van vandaag, nu we zien dat het aantal
besmettingen na de dip van afgelopen
zomer weer opleeft.”

Het beeld dat Weterings schetst van de
vraagstukken die de regionale crisisstaven
en de regiovoorzitters op hun bordje
kregen is dat van ‘learning by doing’. De
coronacrisis kent geen precedenten,
al waren er in de afgelopen jaren wel
enkele regionale zoönose infectieuitbraken zoals de Q-koorts. “We kenden
een grote epidemie als crisisscenario
eigenlijk alleen uit risico-inventarisaties
en crisisoefeningen, dus niemand had
ervaring. Omdat Brabant de eerste grote
coronahaard was, moesten wij in korte
tijd allerlei beheersingsmaatregelen zelf
uitdenken, waarvoor later centraal beleid
voor het hele land kwam onder regie
van het Rijk. “We wisten weinig, maar
hebben gedurende de uitbraak heel veel
geleerd”, aldus Weterings. “En we leren nog
steeds bij. Het is ingewikkeld een crisis te
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Coronacrisis bracht
veiligheidsregio’s in
unieke adviespositie
De coronacrisis was de vuurproef voor het functioneren van de
veiligheidsregio’s bij een grootschalige nationale crisissituatie.
Vijfentwintig regio’s wisten bestuurlijk en ambtelijk op één lijn te komen
en konden bovendien via een unieke afstemmingsconstructie meesturen
in het landelijk crisisbeleid. Een pragmatische werkstructuur die de Raad
van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) graag wil
vasthouden nu het landelijk crisismanagement een paar versnellingen is
teruggeschakeld. “We moeten niet terug naar de bureaucratie zolang het
coronavirus nog onder ons is en we elk moment de aanpak weer moeten
kunnen opschalen ”, vinden directeuren Arjen Littooij van Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond en Tijs van Lieshout van Amsterdam-Amstelland.
“Het is een unicum dat we met 25
veiligheidsregio’s al ruim vijf maanden
onder GRIP 4-regime functioneren, waarbij
de bestuurlijke beslissingsbevoegdheden
voor crisisbeheersing bij de voorzitters van
de veiligheidsbesturen liggen”, stelt Arjen
Littooij vast. “We zitten in een situatie
waarover we in het veiligheidsdomein al jaren
verkennend nadenken. Een grootschalige
crisis met langdurige bovenregionale
maatschappelijke impact, hoe doen we dat
qua crisismanagement? We onderkenden
als veiligheidsregio’s al lang dat je bij het
afstemmen van informatie en maatregelen

op bovenregionaal niveau bij het Rijk niet
met 25 individuele regionale contactpunten
moet aankomen. Dat belang onderkende
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
en Veiligheid (NCTV) Pieter-Jaap Aalbersberg
ook. Het was zijn initiatief om, via de
structuur van het Veiligheidsberaad, de
veiligheidsregio’s te laten meedenken
en -adviseren in de Interdepartementale
Commissie Crisisbeheersing (ICCb).
Daarmee kwamen we in de unieke positie
om als veiligheidsregio’s input te leveren
aan de besluitvorming door het Ministerieel
Beleidsteam.”
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Liaisonfunctie
Arjen Littooij en Tijs van Lieshout
tekenden voor die liaisonfunctie in de
ICCb. Maar namens 25 Veiligheidsregio’s
meepraten in de rijkscrisisstructuur
ging niet zomaar. Tijs van Lieshout: “We
hebben eerst een klein team mensen
uit een aantal regio’s bijeengebracht en
dat aangevuld met juridische kennis.
In korte tijd hebben we met elkaar
uitgezocht hoe we de vertegenwoordiging
van de veiligheidsregio’s in het landelijk
crisismanagement zo konden organiseren
dat we met daadkracht en gezag
namens 25 regio’s konden meepraten en
beslissingen konden nemen. Bijvoorbeeld
over het snel vaststellen van een modelnoodverordening voor het hele land.
Die organisatorische en juridische
voorbereiding was een belangrijke basis.
Want we kregen dan wel een plek in de
landelijke besluitvormingsketen om
namens 25 regio’s te spreken, maar we zijn
niet de baas van 25 regio’s. We moesten
dus mandaat van onze achterban hebben.”

23 collega-directeuren te delen. Het
bleek een uitstekende werkwijze; de
informatiepositie van de veiligheidsregio’s
was voortdurend gelijk aan die van de
rijkscrisismanagementstructuur. Ook de
rol van minister Grapperhaus van Justitie
en Veiligheid was hierin belangrijk. Hij
sloot aan bij elke vergadering van het
Veiligheidsberaad over de corona-aanpak.
De grote winst van deze actieve inbreng
van de veiligheidsregio’s in het landelijk
crisisbeleid was in mijn ogen dat het
het draagvlak voor de uitvoering van
maatregelen, zoals de noodverordeningen,
aanzienlijk versterkte. We konden vanuit
regionaal perspectief meepraten en
meedenken over maatregelen die we
zelf moesten uitvoeren. Zo konden we
al in de ontwerpfase van de diverse
maatregelenpakketten mee redeneren of
de maatregelen uitvoerbaar zouden zijn.”

Duidelijkheid door afstemming
via het Veiligheidsberaad

Het stroomlijnen van de afstemming
tussen Rijk en regio’s via het
Draagvlak uitvoering maatregelen
Veiligheidsberaad als overlegplatform,
Dat was een kwestie van vertrouwen en
schiep volgens de twee directeuren
gunning, stelt Arjen Littooij vast. “Om te
duidelijkheid. Voor het Rijk was continu
kunnen doorpakken in het overleg met het duidelijk wie het aanspreekpunt was
landelijk niveau, is het vertrouwen van de
om nieuwe landelijke beleidslijnen in
collega’s in de andere 23 regio’s essentieel. de corona-aanpak te toetsen aan de
Dat vertrouwen moet je verdienen. Dat
praktijk van de veiligheidsregio’s: Hubert
hebben we gerealiseerd door consistent
Bruls, voorzitter Veiligheidsberaad,
alle beschikbare informatie met onze
was de bestuurlijke schakel en Littooij
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en Van Lieshout waren het ambtelijk
scharnierpunt. Een dubbelrol die veel tijd
en energie opslokte. Was die belasting wel
vol te houden? En had meer ondersteuning
vanuit de achterban van de RCDV misschien
wat verlichting kunnen geven?
Arjen Littooij heeft daar wel een mening
over: “Als je in zo’n pragmatische
afstemmingsformule tussen Rijk en regio’s
vertrouwen wil opbouwen, moet je het
overleg beperken tot een compacte en
sterke groep. Als je te veel personele
wisselingen hebt in de afstemming gaat
het naar mijn mening niet werken. Maar in
je eentje red je het ook niet, dus het was
goed dat Tijs en ik het samen konden doen
en ook met elkaar konden sparren over de
inhoud van adviezen en voorstellen. Het
was een heel intensieve periode. Vanaf half
maart hebben we continu ‘aangestaan’ en
hebben we heel lange dagen gemaakt om
invulling te geven aan deze afstemmingsrol.
Terwijl we tegelijk ook nog onze eigen
veiligheidsregio’s te runnen hadden. Ook
daar was de druk op de organisaties hoog
bij het implementeren en handhaven van de
coronamaatregelen op regionaal en lokaal
niveau. Maar we kregen ook energie terug
uit het proces, omdat we zagen hoe goed
onze rol als mede-adviseurs van dat beleid
uitpakte.”

Landelijk Operationeel
Team-Corona
Een andere succesformule in de coronaaanpak was volgens Arjen Littooij het
Landelijk Operationeel Team-Corona,
dat fungeerde als centraal informatieen coördinatiepunt ten behoeve van
het collectief van de veiligheidsregio’s.
“We hebben al bij een aantal crises met
bovenregionale uitstraling geconstateerd
hoe belangrijk het is om op één centraal
landelijk punt alle operationele informatie
samen te brengen en scenario’s op
te stellen, ter ondersteuning van de
veiligheidsregio’s. Bijvoorbeeld met de
landelijke 112-uitval en de boerenprotesten.
Het Landelijk Operationeel
Coördinatiecentrum (LOCC) heeft
weliswaar een ondersteunende functie
richting regio’s, maar op grootschalige en
langdurige coördinatie zoals nu tijdens
de coronapandemie is de organisatie niet
ingericht. De corona-uitbraak heeft als
een katalysator gewerkt om een sterkere
landelijke operationele regie en coördinatie
vorm te geven. Een structuur die we ook
bij toekomstige grootschalige crises met
landelijke uitstraling kunnen benutten.”

Opgebouwde structuur behouden
Inmiddels heeft de landelijke
crisisstructuur plaatsgemaakt voor een
meer structurele projectmatige aanpak.
De acute fase van crisismanagement
is (tijdelijk) voorbij en dus is de
landelijke coördinatie en besluitvorming
afgeschaald. Tijs van Lieshout ziet het
effect daarvan, namelijk dat de korte
lijnen die dankzij de gemeenschappelijk
ervaren urgentie zijn gevormd in de
afstemming tussen Rijk en regio’s, nu ook
beginnen te vervagen. “Daardoor dreigen
we in die afstemming nu terug te vallen
in de gebruikelijke bureaucratie, wat het
snel schakelen en delen van informatie in
mijn ogen lastiger maakt. Het zou mooi
zijn als we de opgebouwde structuur voor
landelijke afstemming kunnen behouden,
ook in de fase waarin we nu zitten en die
wellicht nog lang kan gaan duren. Het
succes van de praktische afstemmingslijn
tussen Rijk en regio’s heeft zich echt
bewezen. Dat succes moeten we
uitbuiten.”
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Regie cruciaal bij
corona-aanpak Gelderse
slachthuizen
De GGD en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland hadden in april en
mei ‘tropendagen’ rond de aanpak van de corona-uitbraak in de Gelderse
vleesindustrie. Regie en samenwerking waren de sleutels tot succes bij
het beheersen van een complex gezondheidsprobleem in een complexe
bedrijfstak, stellen directeur Veiligheidsregio Diemer Kransen en directeur
Publieke Gezondheid Jacqueline Baardman vast.
Diemer Kransen zag na de stabilisatie van
de Covid-19-uitbraak in april dat zich in de
loop van mei clusteruitbraken begonnen
voor te doen in specifieke bedrijfstakken.
Dat vooral de vleesverwerkende industrie
kwetsbaar bleek voor verspreiding
van het virus, verbaast hem niet. “Die
kwetsbaarheid heeft alles te maken met
de werkwijze en het verdienmodel in de
sector. In vleesbedrijven is het werkproces
arbeidsintensief, waarbij veel mensen
dicht op elkaar aan de lopende band staan.
Bovendien wordt het werk vrijwel uitsluitend
gedaan door arbeidsmigranten die dicht op
elkaar wonen en in groepen samengepakt
in personeelsbusjes worden vervoerd. Die
omstandigheden vormen het ideale recept
voor snelle verspreiding van infectieziekten.
Bijkomend probleem is dat werknemers

in de sector vanwege hun kwetsbare
arbeidsrelatie niet gemakkelijk geneigd zijn
aan te geven dat ze gezondheidsklachten
hebben. Velen zijn bang dat ze dan hun baan
verliezen.”

Integrale aanpak
De belangrijkste opgave voor de GGD en
de veiligheidsregio bij de uitbraak bij een
vleesverwerker in Groenlo in mei, was
zo snel mogelijk een integrale aanpak
te bewerkstelligen en ook alle neuzen
binnen de vleesverwerkingsketen één
kant op te krijgen. “Want aanvankelijk
wezen de partijen in de keten naar elkaar
als verantwoordelijke om beschermende
maatregelen te nemen”, signaleert
Diemer Kransen. “Het vleesbedrijf had de
inhuur van personeel uitbesteed aan een
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uitzendorganisatie, dat ook de huisvesting
en het vervoer van de arbeidsmigranten én
de personeelsadministratie verzorgde. Het
bedrijf zei niet verantwoordelijk te zijn voor
huisvesting en vervoer en beschikte zelf
over een beperkte personeelsadministratie.
Dat maakte het doen van bron- en
contactonderzoek door de GGD lastig.”
Dat dat bron- en contactonderzoek
een forse opgave was voor de GGD,
bevestigt directeur Publieke Gezondheid
Jacqueline Baardman. “Toen tijdens
het testen bleek dat ruim een kwart
van het personeel van de slachterij in
Groenlo besmet was, moesten we snel
schakelen om verdere verspreiding te
voorkomen. Het koste de nodige tijd en
inspanning om via het uitzendbureau de
personeelsadministratie in handen te
krijgen. Snelheid was geboden omdat we
de potentieel besmette werknemers niet
uit het oog wilden verliezen. In het contact
met het slachthuispersoneel hadden we
ook te maken met een taalbarrière. We
konden deze klus als GGD niet alleen af
en daarom hebben we de veiligheidsregio
om ondersteuning gevraagd met logistiek
en personeel. Ook de inzet van politie en
gemeentelijke handhavers was essentieel
om vaart te zetten achter het bron- en
contactonderzoek en het testen van al het
personeel. Zo konden we onder andere bij
de grootschalige controle op besmetting bij
de andere vestiging in Apeldoorn in korte tijd
een teststraat opbouwen en bemensen.”

Kritische samenhang vleesketen
Na het vaststellen van de besmetting
in Groenlo adviseerde de GGD het
bevoegd gezag de slachterij te sluiten
en al het personeel in quarantaine te
plaatsen. Maar daarbij doemde volgens
Diemer Kransen een dilemma op. “De
processen in de vleesindustrie hangen
heel kritisch met elkaar samen. Alles
is gebaseerd op doorstroming. Dieren
voor de slacht worden op veebedrijven
gefokt en volgens een strakke planning
naar slachthuizen vervoerd. Als het
werkproces in de vleesbedrijven stagneert,
kunnen de veehouderijen hun dieren
niet kwijt en ontstaan allerlei logistieke
problemen. Ter illustratie: op het moment
dat we de slachterij in Apeldoorn wilden
sluiten, stonden op het parkeerterrein
nog duizenden varkens in vrachtwagens
te wachten om geslacht te worden.
Het was voor het bedrijf dus zaak om
zo snel mogelijk vervanging te zoeken
voor de medewerkers die in quarantaine
moesten en een veilige en gezonde
situatie te creëren op de werkvloer, in het
personeelsvervoer én de huisvesting.”
Na het uitoefenen van flinke druk door de
voorzitter van de veiligheidsregio, nam de
vleesverwerker zijn verantwoordelijkheid
en nam de directie de regie over het hele
arbeids- en huisvestingsproces op zich.
Daardoor kon het bedrijf snel orde op zaken
stellen. Kransen: “De centrale les die we
uit deze besmetting hebben geleerd: als

je een infectie-uitbraak op een bedrijf
met een complex werk- en arbeidsproces
met daadkracht onder controle wil
krijgen, moet je het met centrale regie
aanpakken. Dat geldt zowel voor de
overheid als voor de getroffen bedrijfstak.
Met een gefragmenteerde aanpak,
waarbij iedereen niet verder kijkt dan zijn
eigen hokje, kom je er niet. Collectieve
verantwoordelijkheid is waar het om
draait.”

Slachthuiskamer
Die bevinding was reden voor de
Rijksoverheid om binnen de nationale
crisisbeheersingsstructuur een
zogenaamde ‘Slachthuiskamer’ op
te zetten. Een gemeenschappelijk
platform voor alle betrokken ministeries
en hun inspectiediensten die
beleidsverantwoordelijkheid hebben in
de landbouw en vleesverwerkingssector.
“Een goede en noodzakelijke stap om in
de hele vleessector continu de vinger aan
de pols te houden en bij een uitbraak snel
en doortastend te kunnen optreden en
maatregelen af te dwingen”, stelt Diemer
Kransen: “Voor ons was al vanaf het begin
zonneklaar dat bij clusteruitbraken van
Covid-19 in de vleesindustrie niet elke
veiligheidsregio zelf het wiel moet gaan
uitvinden. De vleesverwerkende industrie
in Nederland is een forse bedrijfstak
waar zo’n 20.000 mensen werken
en de problematiek van arbeids- en

huisvestingsomstandigheden in de sector
vertoont in de veiligheidsregio’s grote
overeenkomsten. Daarom hebben we al
in het begin van de uitbraak contacten
gelegd met andere veiligheidsregio’s
waar veel vleesindustrie is gevestigd.
Aanvankelijk vooral met GelderlandMidden en de Brabantse en Limburgse
veiligheidsregio’s, maar ook binnen de
Raad van Commandanten en Directeuren
Veiligheidsregio hebben we de zorgelijke
situatie in de sector besproken. Het
opzetten van de Slachthuiskamer als
onderdeel van het Landelijk Operationeel
Team Covid-19 is een goede zet geweest
om de kwetsbare sector goed in de gaten
te houden.”

Unieke situatie voor GGD
Jacqueline Baardman zit in haar eerste
jaar als directeur Publieke Gezondheid
bij Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland en het is voor haar en
haar organisatie een bewogen jaar. De
Covid-19-uitbraak bij de vleesverwerker
en het daarop volgende intensieve proces
van bron- en contractonderzoek, testen
en preventie, hebben haar doordrongen
van het belang van samenwerking met
ketenpartners.
“De steun van de veiligheidsregio,
politie en gemeenten, maar ook
de samenwerking met landelijke
inspectiediensten, was voor ons
onmisbaar. De coronacrisis is uniek
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voor onze organisatie. De GGD’en hebben
weliswaar een spilfunctie in de structuur
voor infectieziektebestrijding, maar
in tegenstelling tot de veiligheidsregio
zijn we geen echte crisisorganisatie.
De veiligheidsregio is in staat heel
snel op te schalen met mensen en
materieel en gedurende langere tijd een
crisisbeheersingsorganisatie in stand
te houden. Daar hebben we veel profijt
van gehad.”

en in staat was op te schalen en al die extra
taken aan te pakken. Ik zie veel veerkracht
in de organisatie en ook dynamiek, energie
en saamhorigheid.”

Veerkracht en saamhorigheid
Door de snelle ontwikkeling van de
pandemie in Nederland en de specifieke
haarden in de regio, moest ook de GGD
fors opschalen. In pakweg twee maanden
tijd werd de organisatie in personele
capaciteit verdubbeld. Jacqueline
Baardman: “Die extra menskracht was
nodig vanwege de intensivering van het
bron- en contactonderzoek, uitvoering van
coronatesten en preventieve activiteiten,
ook in de vleesbedrijven in de regio. Nieuw
voor ons was ook de aansturing van onze
organisatie. Met ons reguliere werk in het
kader van publieke gezondheid vallen we
onder bestuurlijke verantwoordelijkheid
van 22 wethouders in Noord- en OostGelderland. Sinds het begin van de
coronacrisis vallen we ineens onder de
voorzitter van de veiligheidsregio. Een
bijzondere situatie. Wat ik als heel positief
heb ervaren, is hoe snel onze organisatie
zich aan de crisis heeft kunnen aanpassen

foto: Arjan Goting
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Balanceren met bevoegdheden bij Covid-uitbraak
vleesbedrijf
De aanpak van de Covid-19-besmetting in een slachterij in Groenlo in
mei was bestuurlijk en ambtelijk een behoorlijke legpuzzel. Meerdere
departementen en inspectiediensten hadden een rol te spelen en de
besmetting had ook landsgrensoverschrijdende aspecten. Voor de
voorzitters van de veiligheidsregio’s Noord- en Oost-Gelderland en
Gelderland-Midden reden om bij minister De Jonge te pleiten voor
een landelijke aanpak. Bestuurlijke dilemma’s op het grensvlak van
voedselvoorziening, arbeidsmigratie en volksgezondheid.
De theorie is simpel: de Wet publieke
gezondheid geeft burgemeesters
en voorzitters van veiligheidsregio’s
vergaande bevoegdheden bij uitbraken
van infectieziekten, zoals de mogelijkheid
bedrijven te sluiten en mensen in
quarantaine te plaatsen. Maar dan de
praktijk bij een Gelderse slachterij:
het grootste deel van de besmette
personeelsleden bleek woonachtig over de
grens in Duitsland en werd dagelijks door
een uitzendbureau in tientallen busjes naar
de bedrijven vervoerd.
“Dat personeelsvervoer en de
geconcentreerde huisvesting van de
arbeidsmigranten waren de grootste
risico’s voor verdere verspreiding van het

virus”, stelt Ton Heerts, burgemeester van
Apeldoorn en voorzitter van Veiligheidsregio
Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). “Maar
om effectief te kunnen ingrijpen hadden we
heel veel partijen nodig. Naast de inspecties
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV), Leefomgeving en Transport (ILT),
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en
de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit
(NVWA), moesten de veiligheidsregio en de
GGD ook zaken doen met hun partners over
de grens in Nordrhein-Westfalen, waar de
werknemers waren gehuisvest…”

Stevig juridisch gereedschap
Het bestuur van de VNOG zette stevig
bestuurlijk en juridisch gereedschap
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in om maatregelen af te dwingen
die de besmettingshaarden bij de
vleesverwerker moesten indammen.
Nadat bij 44 medewerkers besmetting
was vastgesteld, besloot de NVWA haar
keurmeesters terug te trekken. Daarop
werd de productie stilgelegd. De VNOG
heeft de medewerkers vervolgens een
gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd.
Enkele dagen later bleken 147 van de 657
geteste medewerkers besmet te zijn. Zij
moesten allemaal in thuisquarantaine.
De directie van het bedrijf kreeg de
opdracht maatregelen te treffen om na
de heropening veilige hervatting van het
werk mogelijk te maken. Het betrokken
uitzendbureau moest met dreiging van
een dwangsom worden gevorderd de
volledige personeelsadministratie in te
leveren bij de GGD om het vereiste bron- en
contactonderzoek mogelijk te maken.
Ton Heerts: “De directie beloofde
medewerking en uiteindelijk kregen we
de personeelsadministratie van het
uitzendbureau. Maar enkele dagen later
bleek bij politiecontroles in Apeldoorn
dat er toch 17 busjes volgepakt met
werknemers onderweg waren. Dat was de
aanleiding om ook daar het bedrijfsterrein
af te sluiten en alle medewerkers te
registreren en te controleren of zij niet op
de lijst van 657 werknemers uit Groenlo
stonden. Dat is gelukkig niet gebleken. Na
opnieuw een stevig gesprek met de directie

trof het bedrijf de geëiste maatregelen om
het reizen voor de medewerkers veilig te
maken. ”

Taskforce
Heerts constateert dat de landsgrens
en de verschillende gezondheidsstelsels
complicerende factoren waren bij de
aanpak van de besmettingshaard. “We
hadden de autoriteiten in de Duitse
landkreisen nodig om de thuisquarantaine
van de besmette medewerkers af te
dwingen en te handhaven. Als Nederlandse
bestuurder kun je immers niet in hun
bevoegdheden treden. De quarantaine werd
aan Duitse zijde stevig aangepakt en streng
gehandhaafd, waarbij zelfs politie voor de
deuren van woongebouwen werd gezet. Bij
de grensoverschrijdende aanpak konden we
aanvankelijk dankbaar gebruik maken van
bestaande contacten tussen Gelderland
en Nordrhein-Westfalen in het kader van
de Europese samenwerkingsregeling
Euregio. Uiteindelijk hebben de bevoegde
gezagen en inspectiediensten aan
weerszijden van de grens een gezamenlijke
taskforce gevormd om toe te zien op veilig
werken en veilig personeelstransport
in de vleesverwerkende industrie in het
grensgebied. Daarbij zijn ook afspraken
gemaakt over de uitwisseling van gegevens
in het kader van bron- en contactonderzoek.
De verschillende gezondheidsstelsels in
Duitsland en Nederland bemoeilijkten die
informatiedeling aanvankelijk.”

De complexiteit van het beheersen van
het Covid-19-besmettingsrisico in de
vleesverwerkende industrie was voor
Heerts en zijn collega Ahmed Marcouch
van buurregio Gelderland-Midden reden
ervoor te pleiten om de aanpak in de
sector naar landelijk niveau te tillen. ”De
problematiek van risicovol reizen in volle
busjes, geconcentreerde huisvesting van
arbeidsmigranten en woon-werkverkeer
over de grens speelt in meer regio’s. In
Gelderland-Midden, maar bijvoorbeeld
ook in Brabant. Daarom hebben we
gezamenlijk een brief geschreven aan
minister Hugo de Jonge met het verzoek
een landelijke uniforme aanpak te
faciliteren.”

Dilemma’s
Ton Heerts stelt, terugblikkend op een
intensieve periode in de derde decade
van mei, vast dat het bestuurlijk en
operationeel instrumentarium van
GGD’en en veiligheidsregio’s goed heeft
gefunctioneerd en dat een voorzitter
van een veiligheidsregio best veel kan
met zijn bestuurlijke bevoegdheden. “Als
je als burgemeester of regiovoorzitter
gebruik maakt van je gezag en een
bedrijf vergaande maatregelen oplegt,
gá je er vervolgens ook over en moet
je ook in het vervolgproces met het
hele partnernetwerk scherp blijven op
handhaving van die maatregelen.”
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Daarbij stuitte Heerts op twee dilemma’s.
In de eerste plaats wilde hij sluiting van
het bedrijf eigenlijk voorkómen, maar
tegelijk was stevig ingrijpen noodzakelijk
voor de publieke gezondheid én voor
de veiligheid van de vleessector. ”Onze
regio huisvest pakweg een derde
van alle vleesverwerkende bedrijven
in Nederland. Als de besmettingen
zich ook op andere bedrijven zouden
voordoen en je uiteindelijk de hele
sector op slot zou moeten gooien, komt
de voedselvoorziening in het hele land
in gevaar. Een tweede dilemma was de
zorg vanuit de groep arbeidsmigranten
dat zij als gevolg van de opgelegde
quarantaine wekenlang niet konden
werken en daardoor ook geen loon
zouden ontvangen. Daarop ben ik
persoonlijk met de directie van het bedrijf
in overleg gegaan om doorbetaling te
bepleiten. De woon- en leefsituatie van
arbeidsmigranten is toch al kwetsbaar
en zonder uitbetaling van loon zou de
groep met grote sociale problematiek
worden opgezadeld. Dat wilde ik niet
zien gebeuren. De ervaringen met deze
uitbraak in de vleessector onderstrepen
nog eens hoezeer de problematiek van
arbeidsmigrantenhuisvesting en publieke
gezondheid met elkaar samenhangen.”
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Colofon
De coronaspecial is een digitale thema-editie van Magazine Veiligheidsberaad.
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