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substantieel hoger niveau
Crisisbeheersing naar een

veiligheid, economische veiligheid en politieke/sociale 
veiligheid. Waarom analyseren de veiligheidsregio’s 
bijvoorbeeld niet de gevolgen van de economische 
(krediet) crisis op regionaal niveau? Hoeveel bedrijven 
gaan failliet? Wat is de toename van de criminaliteit? 
Wat is het extra appèl op de geestelijke gezondheids-
zorg? Enzovoorts. Dit zijn interessante thema’s die ook 
spelers als de directeur van de Kamer van Koophandel 
en de bancaire sector aan tafel uitnodigen. 

3. Crisisbeheersing in gemeenten 
De gemeente is primair verantwoordelijk voor crisis-
beheersing en rampenbestrijding. Bestuurlijk gezien is 
veiligheid binnen de gemeente versnipperd. Meer en 
meer ontstaat de roep om een wethouder integrale 
veiligheid. Deze ‘deskundige’ zal dan ook in crisis-
situaties als voorzitter van het beleidsteam optreden. 
Daarmee heeft de burgemeester de handen vrij om 
invulling te geven aan de rol van boegbeeld voor de 
samenleving. De gemeentesecretaris is ambtelijk de 
hoogst verantwoordelijke adviseur crisisbeheersing. 
Hij doet dit er even bij. Dat kan niet. Crisisbeheersing 
en integrale veiligheid is een vak apart en vergt veel 
kennis en ervaring. Het verdient aanbeveling een 
senior deskundige integrale veiligheid dichter tegen 
de bestuurslaag aan te positioneren, temeer daar de 
ambtenaren openbare orde en veiligheid veelal diep 
in de organisatie zijn gepositioneerd. Deze laatste 
categorie personeel heeft een omvangrijke portefeuille 
aan taken en zou professioneler moeten worden 
geschoold in crisisbeheersing en veiligheidsvraag-
stukken dan nu het geval is.

1. Veiligheidsregio’s of provincies?
Om de crisisbeheersing in Nederland te verbeteren zijn 
er 25 veiligheidsregio’s opgericht. Is dit wel een slimme 
keuze geweest? Een adagium is namelijk dat ‘het 
beheer’ het ‘gezag’ dient te volgen en niet andersom. 
Het is onjuist de structuur van de hulpdiensten als 
uitgangspunt te nemen en daar de bestuursstructuur 
op aan te passen. Nederland is bovendien veel te klein 
voor 25 veiligheidsregio’s. Hetzelfde gevaar ligt op de 
loer nu de nationale politie is georganiseerd volgens de 
gerechtelijke landkaart. Binnen afzienbare tijd zal de 
discussie over tien veiligheidsregio’s losbarsten. In de 
structuurdiscussie is het veel logischer het Thorbecke 
model te hanteren. Wanneer op deze in ons staatsbestel 
gewortelde gezagsstructuur het ‘beheer’ wordt aanpast, 
dan zou het resultaat zijn: 12 politiekorpsen, 12 brand-
weerkorpsen, 12 GHOR regio’s, 12 waterschappen en 12 
arrondissementen. Bij opschaling boven gemeentelijk 
niveau ligt de verantwoordelijkheid bij de provincie en 
boven provinciaal niveau bij het Rijk. Het is teleurstel-
lend dat deze discussie onvoldoende wordt gevoerd en 
dat met de Wet op de Veiligheidsregio’s een nieuwe 
(veiligheid)bestuurslaag is geïntroduceerd die de 
crisisbesluitvorming onnodig ingewikkeld maakt.

2. Focus van fysieke naar integrale veiligheid
Het merendeel van de veiligheidsregio’s houdt zich 
bezig met (klassieke) rampenbestrijding en niet met 
(moderne) crisisbeheersing. De focus ligt op fysieke 
veiligheid. Dit staat haaks op de visie die is vastgelegd in 
de nationale veiligheidsstrategie. Deze schrijft voor dat 
de veiligheidsregio’s zich naast fysieke veiligheid ook 
moeten richten op territoriale veiligheid, ecologische 

Tien verbetervoorstellen 

In het Magazine van december 2012 concludeert professor Erwin Muller dat het crisismanagement in Nederland 
de laatste jaren sterk is verbeterd. De vraag is of deze analyse juist is. Ontegenzeggelijk is er kwantitatief veel 
veranderd, maar kwalitatief gezien staat het er minder rooskleurig voor. Bij vrijwel elke crisis zie je dezelfde fouten 
terugkomen. Hoe is dat te verklaren? Met dit artikel geven wij een kritisch tegengeluid en tonen we aan welke 
structurele problemen er zijn. Met tien verbetervoorstellen kan volgens ons de crisisbeheersing in Nederland naar 
een substantieel hoger niveau.
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4. Publiekprivate samenwerking 
De publieke sector richt zich voornamelijk op respons-
management en de private sector op risicomanage-
ment. Beide sectoren werken veelal los van elkaar. In 
2007 was er een opleving met de Taskforce Management 
Overstromingen en het Nationaal Adviescentrum 
Vitale Infrastructuur, maar snel daarna divergeerden 
de sectoren weer, een enkel lokaal convenant daargela-
ten. Het Veiligheidsberaad en VNO-NCW kunnen hier 
verbetering in aanbrengen door bijvoorbeeld vanuit de 
belangrijkste vitale sectoren liaisons af te vaardigen 
binnen de veiligheidsregio’s en het LOCC. Daarmee 
kunnen geïntegreerde planvorming, gezamenlijk 
opleiden en trainen, kennis- en relatienetwerken 
worden gerealiseerd. Er valt nog veel van elkaar te 
leren. Die kansen worden nog onbenut gelaten.

5. Defensie als structurele veiligheidspartner
Defensie is sinds 2005 structureel partner in de 
veiligheidsregio’s. Toch komen vraag en aanbod nog 
onvoldoende tot elkaar. Hoe valt dit te verklaren? 
Defensie is binnen de veiligheidsregio’s slechts 
vertegenwoordigd met een officier veiligheidsregio 
op uitvoerend niveau. De aanwezigheid op tactisch 
(veiligheidsdirectie) en strategisch (bestuurlijk niveau) 
niveau ontbreekt. Dit is het niveau waar het beleid 
wordt vastgesteld. Verder gaat het altijd over de inzet 
van de middelen van Defensie. Nog onvoldoende 
rendement wordt gehaald uit ‘netcentrische’ besluit-
vorming, leiderschap, Research & Development en het 
opzetten van oefeningen waarin Defensie is gespeciali-

seerd. Verder is binnen Defensie de bestuurslaag nog 
onvoldoende doordrongen van de mogelijkheden die 
Defensie kan benutten in de civiele rampenbestrijding, 
wordt nog te weinig samengewerkt tussen de vier 
krijgsmachtdelen en wordt vrijwel geen aandacht 
besteed aan dit onderwerp in de opleidingen binnen 
Defensie. Inmiddels is op ministerieel niveau een 
project Versterking Civiel-Militaire Samenwerking 
(VCMS) gestart dat tot verbetering moet leiden.

6. Crisismanagement op rijksniveau 
Waarom staat de kredietcrisis niet in de Nationale 
Risicobeoordeling? Waarom is er geen multidiscipli-
naire en geïntegreerde aanpak van de economische 
crisis? Waarom zijn de nationale oefeningen zo voor-
spelbaar in de uitkomsten? Om deze knelpunten op te 
lossen moet er een GRIP 5 worden geïntroduceerd. Naar 
analogie van de opschalingsprocedure op lokaal en 
regionaal niveau moet ook de ministeriële commissie 
Crisisbeheersing (MCCb) binnen één uur operationeel 
kunnen zijn, waarbij vanuit het LOCC en het NCC de 
operationele informatie wordt ingebracht. Een ander 
verbeterpunt is de erkenning van het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie als coördinerend departement met 
doorzettingsmacht bij nationale rampen en crisis-
beheersing. Crisismanagement is namelijk voor 
generalisten en niet voor specialisten. Ten slotte zal 
er een andere kijk op en invulling van grootschalige 
oefeningen moeten komen. Hier kan de publieke 
sector nog veel leren van bijvoorbeeld de luchtvaart-
sector waar men veel realistischer oefent.

7. Bewustwording bij bestuurders en toezicht-
houders 
Het blijkt dat de bewustwording en kennis van crisis-
management bij bestuurders en toezichthouders veelal 
tekortschiet. Deze trend zie je binnen de zorgsector, de 
onderwijssector en binnen het openbaar bestuur. Hoe 
kan dat? Eenvoudigweg door de complexiteit van het 
veiligheidsdomein. Daardoor krijgen bestuurders veel 
adviezen vanuit de verschillende ambtelijke disciplines 
en is het moeilijk te selecteren en te prioriteren. Dit 
moet structureel verbeteren. Recent heeft het COT 
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minister van VWS. De onderwijssector is nog niet zover. 
Vaak gaat het hier mis zoals we regelmatig in het 
buitenland zien, maar ook de gebeurtenissen in 
Hoogerheide en Zoetermeer staan nog vers op ons 
netvlies. Directies van scholen en universiteiten zouden 
veel meer kunnen doen aan risicobeheersing en 
crisismanagement. Waarom niet op korte termijn een 
versterkingsprogramma starten met steun vanuit het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap? 
Het zou triest zijn wanneer een dergelijk programma 
pas start na een grootschalig schietincident op een 
Nederlandse school.

10. Leren van rampen uit het verleden
Een standaard reactie na een ramp is een of meerdere 
onderzoeken door de Inspectie Veiligheid en Justitie, 
Inspectie voor de Gezondheidszorg of de Onderzoeks-
raad voor Veiligheid. In deze doorgaans dikke rapporten 
staat de schuldvraag centraal en is moeilijk traceerbaar 
welke structurele verbeteroplossingen kunnen worden 
gerealiseerd. Bovendien wijst de praktijk uit dat men 
deze rapporten moeilijk kan communiceren met de 
veiligheidsregio’s, gemeenten en bevolking en dat de 
inhoud snel wordt vergeten. Het is van belang dat er 
veel meer lessen uit rampen en crisissituaties worden 
geborgd op regionaal niveau. Een sectie lessons learned 
in de veiligheidsregio kan daartoe een prima oplossing 
bieden. Door goede analyses van nationale en internati-
onale rampsituaties kunnen snel en adequaat verbeter-
maatregelen worden geïmplementeerd. Ook bij crises 
in andere regio’s kunnen deze secties initiëren dat 
elders opgedane expertise snel beschikbaar wordt 
gesteld.

Nawoord
Crisisbeheersing moet eenvoudig worden georgani-
seerd. Uit het bovenstaande blijkt dat de organisatie van 
de crisisbeheersing nogal complex is. Terug naar het 
Thorbecke model is ons voorstel. Daarnaast is het van 
belang dat de veiligheidsregio’s anno 2013 hun focus 
meer richten op de moderne crisisbeheersing. Het 
gewenste resultaat wordt ook eerder bereikt door een 
betere publiekprivate samenwerking, meer awareness 
bij bestuurders en het op professionele wijze betrekken 
van defensie als volwaardig veiligheidspartner. Het 
kennis- en bewustwordingsniveau van crisisbeheersing 
binnen de gemeenten, veiligheidsregio’s, zorg- en onder-
wijssector zal aanzienlijk moeten worden verbeterd en 
we dienen beter te leren van rampen uit het verleden. 
Ook crisismanagement op rijksniveau alsmede de 
risico- en crisiscommunicatie dienen fundamenteel te 
worden verbeterd en als aandachtsveld prominent op 
de bestuurlijke agenda te worden geplaatst. De tijd is 
nu rijp voor een structurele verbeterslag. Alle hoop is 
gevestigd op de recent door minister Opstelten inge-
stelde Evaluatiecommissie Hoekstra.

Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement 
bestuurders geadviseerd: creëer een bestuurlijk dash-
board veiligheid; wees realistisch, transparant en eerlijk 
over veiligheid en ontwikkel een visie op veiligheid. 
Naast de adviezen van het COT is het raadzaam een 
veiligheidsdeskundige dicht tegen het bestuur te 
positioneren, die verantwoordelijk is voor een integraal 
stafadvies over deze materie. 

8.  Crisis- en risicocommunicatie als bestuurlijke tool 
of management 

Bij rampen en crisissituaties gaat het vrijwel altijd 
fout in de crisiscommunicatie. Bestuurders die met 
reputatiecommunicatie bezig zijn en nog onvoldoende 
gewend zijn aan de snelheid en dynamiek van de 
internetsamenleving zijn hiervan een sprekend 
voorbeeld. Het wordt tijd communicatie als tool of 
management bovenaan de bestuurlijke agenda te 
plaatsen en niet als sluitpost. De crisiscommunicatie 
moet op professionele leest worden geschoeid. De 
focus moet liggen op relatiecommunicatie waarbij 
het belang van de getroffenen centraal staat. 
Communicatiedeskundigen Hans Siepel en Frank 
Regtvoort stellen dat het bij crisiscommunicatie gaat 
over drie basisprincipes: informatieverstrekking, 
schadebeperking en betekenisgeving. Daarnaast zal de 
lokale bestuurder de risicocommunicatie dichter bij 
de bevolking moeten brengen. Dat zal de burger meer 
aanspreken dan de Rijksoverheidspotjes, waarvan is 
aangetoond dat ze geen rendement hebben.

9. De zorg- en onderwijssector 
De zorgsector is zich sinds 2008 beter aan het voor-
bereiden op grootschalige rampen en crisissituaties. Er 
worden integrale crisisplannen gemaakt, risicoanalyses 
worden afgestemd op die van de veiligheidsregio’s en 
er wordt veel aandacht besteed aan opleidingen, 
trainingen en oefeningen. De resultaten zijn inmiddels 
zichtbaar en dat alles is mede mogelijk gemaakt door 
een subsidie (OTO stimuleringsprogramma) van de 
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