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 B
ij evaluaties van grote 
rampen en crises in Ne
derland worden grosso 
modo al jarenlang 
dezelfde constaterin

gen gedaan. Een patroon dat maar niet 
doorbroken wordt en ook bij de corona
crisis zichtbaar is. Rob de Wijk van het 
Den Haag Centrum voor Strategische 
Studies (HCSS) keek als eerste spreker 
naar de nationale crisisstructuur. Hoe 
past de aanpak van de coronacrisis door 
de Rijksoverheid binnen de nationale 
veiligheidsstrategie? “De nationale 
risicobeoordeling gaat in op risico’s als 
overstromingen, aardbevingen, ter
roristische aanslagen, cyberspionage 
en ernstige chemische ongevallen. 
Hoe waarschijnlijk is het dat Nederland 
hiermee krijgt te maken en wat zullen de 
gevolgen zijn? De kans op een pande
mie is geschat als ‘zeer waarschijnlijk’ 
en de impact als ‘zeer ernstig’. Het was 
een kwestie van wachten tot het zou 
gebeuren. Toch was de opvolging onvol
doende doorgerekend. Na de Mexi
caanse griep in 2009 kreeg de minister 
stevige kritiek vanwege investeringen 
die achteraf niet allemaal noodzakelijk 
leken. De vereiste capaciteit voor opvol
ging van dit scenario is sindsdien niet 
meer doorlopen.”

Poldermodel Crisismanagement 
conflicteert met het Nederlandse polder
model, stelt De Wijk. “Bij het beheren 

Achtergrond - Symposium met terugblik en reflectie op coronacrisis

Vrijwel iedere crisis wordt achteraf uitgebreid geëvalueerd. Betrokken par-

tijen blikken terug op hun rol, maatregelen worden kritisch tegen het licht 

gehouden en in soms vuistdikke rapporten worden tal van aanbevelingen 

gedaan om het de volgende keer beter te doen. Maar wat gebeurt er nu 

eigenlijk echt met al die ‘geleerde lessen’? Tijdens het recente symposium 

‘Reflectie coronacrisis’ van SVDC bleek dat telkens weer dezelfde vragen 

opduiken. Wetenschappelijke publicaties worden niet vertaald in begrij-

pelijke taal voor een breed publiek, waardoor veel van de impact verloren 

gaat. Zes crisisexperts bespraken hoe we lering kunnen trekken uit de 

coronacrisis en de opgedane ervaringen uit de afgelopen anderhalf jaar 

vroegtijdig kunnen vertalen in verbetermaatregelen voor de toekomst.

Leren van geleerde lessen

van een crisis met nationale impact is 
een centrale regie nodig. Daarbij moet 
niet alleen worden gecoördineerd, maar 
ook gestuurd. Er moeten heldere struc
turen bestaan tussen Rijk, veiligheids
regio’s, de GGD en andere partners 
waarop kan worden teruggevallen. In 
Nederland is bewust de keuze gemaakt 
voor een kleine overheid. Bepaalde 
taken zijn over de schutting gekieperd 
van de gemeenten, terwijl de lande
lijke operationele staf in Driebergen is 
ontmanteld. Het gedurende de corona
crisis gevormde Landelijk Operationeel 
Team Corona (LOTC) had er al voor de 
crisis uitbrak kunnen en moeten zijn. De 
coördinatie en informatiedeling zijn niet 
op orde en de verbinding tussen het Rijk 
en de veiligheidsregio’s ontbreekt. De 
vorming van de nationale politie heeft 
de bestuurbaarheid verder gecompli
ceerd. Ook is de relatie op rijksniveau 
met partijen als ziekenhuizen onder
ontwikkeld.”

Commandant Na incidenten en 
oefeningen worden de geleerde lessen 
niet omgezet in beleid. Het bevreemdt 
De Wijk ook dat in het Nationaal Hand
boek Crisisbesluitvorming uit 2016 geen 
onderscheid wordt gemaakt tussen ram
pen en crises. “Crisisbeheersing wordt 
gedefinieerd als een situatie waarbij de 
nationale veiligheid in het geding is of 
kan zijn of die een grote maatschappelij
ke impact kan hebben. Een ramp wordt 

gezien als een bijzondere vorm van 
crisis. Dat is fundamenteel onjuist. Bij 
een ramp draait het om standaard pro
cedures en de inzet van hulpdiensten. 
Bij crisisbeheersing moet je terugval
len op structuren. We zien dat er geen 
centrale regie is en ‘unity in command’: 
er is niet één commandant die bepaalt 
wat er moet gebeuren. Burgemeesters 
gedragen zich niet altijd als opperbevel
hebber, maar zijn vooral burgervader of 
moeder. Het ontbreekt aan bestuurlijke 
ervaring. Bestuurders hebben weinig 
kennis van zaken en er staan amateurs 
aan het roer die geen idee hebben hoe 
zij een crisis moeten beheren.”
Of de coronacrisis als ‘wakeup call’ voor 
verandering gaat zorgen, valt volgens 
De Wijk nog te bezien. De Nederlandse 
politiek wordt nu eenmaal gekenmerkt 
door ‘polderen’, met een decentraal 
karakter waarbij niemand verantwoor
delijk is. “Het poldermodel brengt de 
complexe organisatiestructuur in 
Nederland tot uitdrukking. Daarbij 
speelt ook zelfoverschatting een rol. 
Bestuurders denken de situatie goed 
onder controle te hebben en nemen 
achteraf bezien foute besluiten zoals de 
versnelde versoepelingen in 2020 en 
ook afgelopen zomer. De besluitvor
mingsstructuur is tijdens de crisis 
aangepast en er is erkend dat centrale 
sturing noodzakelijk is, maar echte 
oplossingen liggen nog altijd te 
gevoelig.”



17NOVEMBER 2021

e

Marianne Schuurmans-Wijdeven, voor-
zitter veiligheidsregio Kennemerland: 
“Zoek elkaar in een vroeg stadium op 
voor overleg.”

Peter Bos (IFV): “Bij oefeningen 
is de complexe werkelijkheid 

niet in beeld gebracht.”

Vertalen Burgemeesters zijn verant
woordelijk voor uitvoering en handha
ving van het overheidsbeleid en dienen 
dat beleid te vertalen in aanvullend 
regionaal en lokaal beleid. Over hoe 
dat tijdens de coronacrisis in de praktijk 
uitpakte, sprak Marianne Schuurmans
Wijdeven, die als burgemeester van de 
gemeente Haarlemmermeer voorzitter 
is van de veiligheidsregio Kennemer
land. “Met Schiphol, Tata Steel en het 
Noordzeekanaal binnen onze grenzen 
zijn we één van de best geoefende vei
ligheidsregio’s. De hulpdiensten zijn ge
pokt en gemazeld en we zijn zeer goed 
voorbereid op uiteenlopende crises. 
Schiphol beschikt over een draaiboek 
voor infectieziektes, maar de corona
crisis vroeg om een bredere aanpak.”
De bestaande nauwe contacten met 
verschillende publieke en private 
organisaties bleken waardevol bij het 
beheren van deze crisis. “De GGD is een 
onderdeel van de veiligheidsregio 
Kennemerland. Dat heeft veel bijgedra
gen aan de onderlinge afstemming en 

ons contact als veiligheidsregio met de 
witte kolom. Als gemeente hebben we 
ook veelvuldig contact met onder 
andere Schiphol, de KLM en de NCTV.”

Discussie De veiligheidsregio’s zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering van 
coronamaatregelen, maar de besluiten 
werden genomen in Den Haag. Maria n 
ne SchuurmansWijdeven: “Daarbij 
was geen ruimte voor discussie. De 
veiligheidsregio’s konden wel steeds de 
gevolgen van nieuwe maatregelen voor 
hun regio terugkoppelen, maar beslui
ten werden slechts zelden aangepast. 
Hoewel de veiligheidsregio’s beschik
ken over uitstekend functionerende 
crisis organisaties, had het ministerie 
van VWS een eigen crisisorganisatie 
met opschaling ontwikkeld. De GGD 
krijgt opdrachten van het ministerie. 
Dan blijkt hoe belangrijk het is om met 
elkaar te delen hoe crisisstructuren van 
andere partijen in elkaar zitten. Deel ge
gevens en ontwikkelingen die belangrijk 
zijn in de ontwikkeling van de crisis.”

In maart vorig jaar werd in alle 25 
veiligheidsregio’s langdurig GRIP4 
afgekondigd. Pas afgelopen juli werd dit 
afgeschaald naar GRIP0. “Kijk vooruit 
en zoek elkaar in een vroeg stadium op 
voor overleg. Tijdens GRIP4 liggen veel 
bevoegdheden bij de voorzitters van de 
veiligheidsregio’s, dat garandeert een 
duidelijke structuur. In Kennemerland 
hadden we bijna wekelijks een bijeen
komst met het regionaal beleidsteam, 
waar uitvoering werd gegeven aan de 
landelijke maatregelen. Binnen het team 
waren de partners uit de driehoek 
(burgemeesters, politie en OM) gericht 
op interpretatie van de landelijke regels, 
afstemming van te nemen maatregelen, 
communicatie en handhaving. Als 
voorzitter vervulde ik de rol van 
commandant, waar de burgemeesters 
in hun gemeenten vooral burgervader 
of moeder konden zijn. De keerzijde van 
mijn rol was wel dat ik gedurende een 
half jaar minder vaak in mijn eigen 
gemeente kon zijn.”
De voorzitter van de veiligheidsregio 

Crisismanagement conflicteert met het Nederlandse poldermodel, stelt prof.dr. Rob de Wijk.
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Kennemerland benadrukte de belangrijke rol die communica
tie speelt tijdens een crisis. “Het uitgangspunt bij crisiscom
municatie was tijdens de coronacrisis ‘één overheid, één 
boodschap’. Met de landelijke maatregelen als basis en lokaal 
maatwerk. Bij handhaving moet je het landelijke beleid 
kunnen uitleggen en proberen draagvlak te creëren. Zo kan 
de handhaving worden afgestemd op hetgeen noodzakelijk is 
versus hetgeen waar draagvlak voor is in de samenleving.”

Nationale veiligheid De meeste mensen hebben de co
ronacrisis niet zien aankomen, maar er waren vooraf wel de
gelijk signalen. “Op het gebied van nationale veiligheid ging 
de meeste aandacht uit naar terrorismebestrijding, waardoor 
andere dreigingen op de achtergrond zijn geraakt. Ondanks 
eerdere ervaringen met de Mexicaanse griep waren we niet 
voorbereid op een pandemie. Er is niet goed afgevraagd 
welke maatregelen we hadden moeten treffen om dit scena
rio te voorkomen. Achteraf is het makkelijk oordelen, maar dit 
is geen goede zaak geweest”, stelde Peter Bos, kwartiermaker 
Onderzoek & Onderwijs bij het IFV en voormalig directeur 
van de Veiligheidsregio Utrecht. “Het blijft moeilijk om vast 
te stellen wat er kan gebeuren en wat dit betekent bij de 
voorbereiding. Hoeveel capaciteit is er voor het scenario van 
een pandemie nodig, wat moet je doen als het ergens toch 
fout gaat? Hoe is de samenwerking geregeld tussen onder 
meer de landelijke overheid, veiligheids
regio’s en GGD? Voor een dergelijke 
voorbereiding op een pandemie is nooit 
tijd gemaakt.”
Volgens Bos is er in veiligheidsregio’s 
wel geoefend, maar is daarbij de 
complexe werkelijkheid niet in beeld 
gebracht. “We wisten dat het risico op 
een pandemie er was, maar de voor
bereiding daarop is eigenlijk heel klein 
gebleven. Er zijn vooraf geen checklists 
opgesteld en heldere afspraken ge
maakt. Als gevolg daarvan moesten veel 
zaken tijdens de coronacrisis worden 
uitgevonden. Het schuurt ook als 
maatregelen van bovenaf worden 
opgelegd, terwijl de veiligheidsregio’s 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 

en handhaving. De coronacrisis is 
breder dan volksgezondheid en binnen 
gemeenten wordt handhaving van de 
openbare orde vaak als apart deel van 
een crisis gezien. Het kunnen uitleggen 
én handhaven van maatregelen is een 
ingewikkelde taak voor burgemeesters. 
Al gauw was er ook spanning te zien 
tussen de vier grote steden en andere 

gemeenten.” Een les die kan worden getrokken uit de 
coronacrisis is volgens Bos dat vooraf goed moet worden 
voorbereid. “Kijk naar de crises van morgen. Welke maatrege
len moeten worden genomen? Tref voorbereidingsmaatrege
len, ook als opvanglocaties desnoods geruime tijd leeg 
staan.”

Storytelling Samen met een groot aantal internationale 
crisisexperts heeft Eelco Dykstra, voorzitter van DIEM, zich 
het afgelopen jaar verdiept in de buitenlandse aanpak van de 
coronacrisis. Hij schreef daarover het boek ‘Catching Corona?’ 
en startte het 20/20 Vision project op. “Bij iedere crisis worden 
steeds weer dezelfde vragen gesteld. Hoe heeft dit kunnen 
gebeuren? Wie is verantwoordelijk? Wat kunnen we doen 
om herhaling te voorkomen? Waarom worden de geleerde 
lessen niet toegepast in de praktijk? Welke obstakels staan in 
de weg en hoe kunnen we deze omzeilen?” De waardevolle 
praktijkkennis die is opgedaan tijdens talloze crises wordt 
slechts mondjesmaat vertaald voor een breed publiek en is 
niet centraal beschikbaar voor iedereen. Dykstra: “Bij crisis
beheersing moet worden gekeken naar oplossingen, niet naar 
problemen. Mensen moeten het grotere geheel zien en be
grijpen hoe verschillende onderdelen van de crisis met elkaar 
in verbinding staan. Je moet voorkomen dat mensen door de 
bomen heen het bos niet meer zien.” e

Eelco Dykstra: “Bij crisisbeheersing 
moet worden gekeken naar oplossin-
gen, niet naar problemen.”

“Een crisis hoeft geen ramp te zijn, het biedt ook kansen”, aldus Annemarie van Gaal.
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Een uitdaging daarbij is dat volgens Dykstra wetenschappe
lijke publicaties dikwijls saai zijn. “Ze worden slechts gelezen 
door een beperkt aantal mensen en maken nauwelijks impact. 
Dit is op te lossen met storytelling. Daarbij worden mensen 
betrokken bij de uitdagingen, door hen daar (mede)eigenaar 
van te maken. De opzet van het boek ‘Catching Corona?’ is 
dat mensen het niet alleen lezen, maar achteraf drie vragen 
beantwoorden. Welke drie van de negen universele road
blocks heeft voor hen de meeste impact? Waarom kiezen zij 
deze drie roadblocks en hoe willen zij deze overkomen? Op 
deze manier creëren we een gezamenlijk inzicht en voor
komen we dat alleen vanuit de wetenschap wordt gekeken. 
Want ook daar zitten beperkingen aan. Het 20/20 Vision 
project draait erom dat we leren dingen te zien voor wat ze 
zijn, niet voor wat we veronderstellen dat ze zijn. Als alleen 
wordt gericht op zichtbare symptonen, kunnen onderliggende 
oorzaken niet opvallen en ononderzocht blijven.”

Kansen Ondernemers houden in hun plannen rekening met 
uiteenlopende risico’s. Ze geloven in hun zaak, weten waar 
hun kansen liggen en anticiperen op uitdagingen die suc
ces in de weg kunnen staan. Maar complexe crisissituaties 
zoals zoönotische infectieziekten komen vaak niet voor in 
riskdashboards. Door de coronamaatregelen moesten onder 
meer winkels, horeca, bioscopen, sportscholen en sauna’s 
langdurig hun deuren gesloten houden en werden talloze 
evenementen uitgesteld en uiteindelijk afgelast. “Een crisis 
hoeft geen ramp te zijn voor bedrijven, het biedt ook kansen”, 
betoogde Annemarie van Gaal, die als ondernemer in 1998 in 
Rusland de financiële crisis meemaakte. “In korte tijd gingen 
banken failliet. Mensen verloren niet alleen hun inkomen, 
maar ook hun spaargeld was verdwenen. De helft van de Rus
sische economie was in handen van zeven oligarchen. Toen 
de olieprijs kelderde naar een historisch dieptepunt, stortte 
de economie ineen. Toen heb ik van dichtbij kunnen zien wat 
een crisis doet met een samenleving. Ik moest tweehonderd 
mensen ontslaan. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Bij 
de moeilijke beslissingen heb ik onder meer de persoonlijke 
situatie van elke medewerker laten meewegen. Wie had er 
bijvoorbeeld een partner met een inkomen?”
Volgens Van Gaal blijkt uit de praktijk dat passievolle onder
nemers soms tegen beter weten in blijven doorgaan tot het 
misgaat. Lang niet iedereen heeft een ‘plan B’. “Die onder
nemers kijken dan naar de overheid. Wie lost de crisis op? Ze 
overwegen niet om langs andere weg voor inkomsten te 
zorgen door te kijken naar de mogelijkheden die er nog wel 

zijn. Dikwijls wordt gekeken naar de korte termijn, terwijl 
beslissingen voor de lange termijn worden uitgesteld. Het 
advies is om oplossingen te zoeken die de crisis omzeilen en 
niet alleen te blijven doen wat je altijd al doet.”

Zware wissel De politieorganisatie werkt al ruim ander
half jaar in de tiende versnelling. Handhaving van de corona
maatregelen, het optreden bij demonstraties en de rellen 
rond de avondklok en het opsporen van illegale festiviteiten 
hebben een zware wissel getrokken op de organisatie. “We 
kregen te maken met maatregelen die nog niet zo lang 
geleden voor onmogelijk werden gehouden. De avondklok 
legde beperkingen op die we in Nederland niet gewend zijn 
en gedurende twee lockdowns ging een groot deel van de 
maatschappij op slot”, vertelde Frank Paauw, korpschef van de 
politie in Amsterdam. “Dat leidde tot spanningen, ook omdat 
de gevolgen van de maatregelen voor iedereen anders waren. 
Waar veel mensen konden thuiswerken en doorbetaald kre
gen, zagen anderen het somber in door langdurige sluitingen 
van hun onderneming. Ook het verzet tegen coronamaatrege
len nam duidelijk toe en de politie op straat kreeg daarmee te 
maken. De rellen rond de avondklok waren vergelijkbaar met 
de jaren tachtig, toen krakers in Amsterdam massaal actie 
voerden en de poltie middelen als traangas en een water
kanon moest toepassen.”
De krakers waren destijds als groep volgens Paauw duidelij
ker te definiëren dan de demonstranten van nu. “Toen ging 
het om de strijd tegen het kapitalisme. Nu zien we een heel 
diverse groep mensen bij demonstraties. Van de spreekwoor
delijke ‘kruidenvrouwtjes’ tot hardwerkende ondernemers. De 
bijeenkomsten brengen veel mensen op de been in de toch al 
drukke binnenstad van Amsterdam. Het houden van controle 
vergt veel politiecapaciteit.” De korpschef uitte zijn zorgen 
over het sterke verschil in opvattingen. “Dat zal na de 
coronacrisis niet meer zomaar verdwijnen. De politie zal 
moeten kunnen omgaan met de veranderende demonstratie
cultuur. Een oproep op sociale media om te komen ‘koffie
drinken’ kan leiden tot een grote groep mensen. Ook na de 
crisis willen we in contact blijven met een kwetsbare doel
groep zoals jongeren. We moeten leren door niet alleen 
achteraf te kijken naar hoe het gegaan is, maar ook naar hoe 
dat gedaan is. Geleerde lessen moeten voor langere tijd 
worden vastgelegd.”

y Robert van Daesdonk
Redactie@beveiliging.nl

Frank Paauw, korpschef politie Amster-
dam: “De politie zal moeten kunnen 
omgaan met de veranderende demon-
stratiecultuur.”


