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“Er wordt te weinig een inhoudelijke discussie gevoerd over de crisisbeheersing in Nederland.” Dat 
stellen Gert-Jan Ludden en Fred Zaaijer van adviesbureau SVDC. Volgens hen moet die nodig 
gevoerd worden om op weg naar 2020 de crisisbeheersing in Nederland naar een hoger niveau te 
tillen. Als aanzet daarvoor hebben zij het boek ‘Grip op Crisis’ uitgegeven, waarin acht deskundigen 
de huidige situatie analyseren en met verbetervoorstellen komen.  
 
Met lede ogen zien Ludden en Zaaijer dat de crisisbeheersingsorganisaties in Nederland ondanks alle 
rapporten en gebeurtenissen niet heel veel beter worden. “Na iedere verschrikkelijke gebeurtenis 
zien we steeds weer hetzelfde patroon en dezelfde valkuilen. Lessen uit het verleden worden maar 
moeilijk geleerd en geborgd. De focus ligt op rampenbestrijding, terwijl een groot deel van de 
aandacht gericht zou moeten zijn op moderne crisisbeheersing.” In de inleiding van het boek ‘Grip op 
Crisis’ onderzoeken de twee initiatiefnemers waar dat aan ligt. Aanvullend daarop hebben zij acht 
deskundigen gevraagd om ook hun visie op de crisisbeheersing in Nederland te geven. Ieder 
hoofdstuk bevat analyses en oplossingsrichtingen. “Daarmee willen we vanuit positieve 
betrokkenheid een opbouwende discussie aangaan met bestuurders en beleidsmakers die te maken 
hebben met rampenbestrijding en crisisbeheersing”, aldus Ludden. “Ook hopen we dat ons boek zijn 
weg vindt naar HBO- en academische opleidingen, kenniscentra en bedrijven die werkzaam zijn in de 
crisisbeheersingssector”, vult Zaaijer aan. De eerste stap daartoe is gezet op 9 februari in 
Nieuwspoort. Ludden overhandigt het boek aan Paul Gelton, directeur Resilience van het Ministerie 
van Veiligheid en Justitie, Tjibbe Joustra, voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid, en diverse 
andere hooggeplaatste vertegenwoordigers van veiligheidsorganisaties in Nederland. Begin maart 
vindt vervolgens het seminar ‘Grip op Crisis’ plaats voor bestuurders en beleidsmakers. Meer dan 
200 deelnemers zijn aanwezig als de deskundigen hun hoofdstuk toelichten. 
 
Emergencymanagement 
Eelco Dykstra, internationaal rampen- en crisisexpert en grondlegger van het vakgebied International 
Emergency Management, introduceert het begrip ‘emergencymanagement’. Dit is in het Anglo-
Amerikaanse gedeelte van de wereld een officieel erkend beroep en een onafhankelijke 
wetenschappelijke discipline. Emergencymanagement richt zich op een integrale benadering van wat 
er gebeurt voorafgaand aan, tijdens en na afloop van een emergency. “Als gevolg hiervan komt de 
meeste en meest betrouwbare informatie uit dat gedeelte van de wereld. Professionals hebben in 
die landen carrièreperspectief, omdat het emergency-veld groot is. Vrijwel alle gebeurtenissen vallen 
onder dit koepelbegrip. Deze twee elementen scheppen betere voorwaarden voor borging en 
institutionalisering van kennis en ervaring binnen organisaties en landen, dan in Nederland het geval 
is.” Uit internationaal emergencymanagement onderzoek blijkt dat er negen universele obstakels zijn 
die ervoor zorgen dat er weinig geleerd wordt van eerdere crises. Een van de obstakels is 
bijvoorbeeld de afstand tussen beleid en praktijk. Beleidsverantwoordelijken en praktijkmensen 
beklagen zich beiden over onbegrip bij de ander. Praktijkmensen zouden onvoldoende verstand en 
gevoel hebben voor hoe moeizaam en gecompliceerd processen zijn, terwijl 
beleidsverantwoordelijken en bestuurders geen idee hebben hoe de echte wereld eruit ziet. Dykstra: 
“Er werken genoeg mensen aan beide kanten, maar het middenterrein tussen die twee is erg leeg. Er 
zijn te weinig mensen en organisaties die kennis van beide kanten hebben en als intermediair of 
vredesduif kunnen fungeren. Een oplossing zou kunnen zijn om mensen over en weer uit te wisselen. 
Een voorbeeld hiervan is de United Nations Development Program, dat haar mensen verplicht om 



periodiek het werk op het hoofdkantoor te verruilen voor veldwerk.”  
 
Publiek-private samenwerking 
“Moderne crisisbeheersing gaat over samenwerking tussen publieke en private actoren, aangevuld 
met de wetenschap”, begint Ida Haisma, directeur van The Hague Security Delta (HSD), haar 
presentatie. “De overheid en het bedrijfsleven investeren beiden in veiligheid, waarbij de 
oplossingen uit de private sector komen. Samenwerking ligt dus voor de hand. Maar hoe doe je dat?” 
Haisma constateert dat er nauwelijks literatuur en onderzoek te vinden is over publiek-private 
samenwerking (PPS) op het gebied van veiligheid en crisisbeheersing. Daarom vertaalt zij de lessen 
die zijn geleerd in de infrastructurele sector – waar PPS is uitgevonden – naar het veiligheids- en 
crisisbeheersingsdomein. “In een PPS delen de partijen hun middelen, zoals financiën, personeel, 
kennis, faciliteiten en netwerk. Maar ook risico’s en opbrengsten. Daarnaast gunnen partijen elkaar 
succes en hebben zij respect voor elkaar. Iedere partij neemt deel aan een PPS vanuit een eigen 
belang. Dat is prima, als dat belang maar helder op tafel ligt en past in de strategie om het 
gezamenlijke doel te bereiken. Iedereen kan dan elkaar helpen om het eigen doel te bereiken, en van 
daaruit ook het gezamenlijke doel.” Volgens Haisma is het daarom van groot belang dat partijen 
vooraf helder hebben wat hun doelen en belangen zijn. Het te behalen rendement speelt daarbij een 
rol, maar dat is niet alleen voorbehouden aan het bedrijfsleven. Zij legt uit dat de overheid meer zou 
kunnen denken in maatschappelijk rendement. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties heeft hiervoor verschillende instrumenten ontwikkeld. Ook is de partnerselectie 
een kritische succesfactor. Ga niet zomaar met een partner in zee, maar kies die bewust uit op 
toegevoegde waarde. Naast een gedegen voorbereiding vraagt ook de daadwerkelijke samenwerking 
veel aandacht. Goed procesmanagement is daarbij een randvoorwaarde, evenals een goede 
governance. “Samenwerken is misschien niet makkelijk, maar aan de hand van de geleerde lessen 
goed mogelijk. Met mijn bijdrage hoop ik dat partijen elkaar over geografische, functionele, 
hiërarchische, domein- en systeemgrenzen heen opzoeken in een publiek-privaat 
samenwerkingsverband en zo meer waarde voor hun geld realiseren dan dat zij individueel zouden 
kunnen bereiken, in het belang van Nederland.” 
 
Bestuurlijk leiderschap 
Bas Eenhoorn is nu Digicommissaris, maar zijn bijdrage aan de discussie over het niveau van 
crisisbeheersing levert hij als ervaren bestuurder en oud-burgemeester van verschillende 
gemeenten. In zijn carrière heeft hij de maatschappij rap zien veranderen. Van een verticale 
samenleving waarin de burgemeester positie heeft tot een horizontale samenleving waarin de 
burgemeester niet meer is dan een willekeurige andere burger. Daarmee samen komt de 
verandering in aanspreektitel: van meneer naar ‘Bassie’. En de persoonlijke afrekening. “Het gaat 
niet meer om de burgemeester die een taak heeft te vervullen, maar om ‘Bassie’ in eigen persoon die 
iets doet.” De samenleving verwacht leiderschap van zo’n gepersonaliseerde burgemeester. Hij is een 
individu die tijdens een crisis de troepen aanstuurt, richting geeft en koers houdt. Om dat te kunnen 
realiseren in een wereld die volatiel, onvoorspelbaar, complex en ambigu is, zou de inhoud van de 
burgemeestersopleiding heroverwogen moeten worden. Ook de samenstelling van het beleidsteam 
kan onder de loep genomen worden: wie versterkt het leiderschap van de burgemeester en wie 
waarschuwt hem voor valkuilen? “Leiderschap valt moeilijk te combineren met strikte protocollen, 
regels en het invullen van afvinklijstjes of overal aan is voldaan”, stelt Eenhoorn. “Want een leider 
heeft in een crisis te maken met dilemma’s. Het gaat daarbij niet om goed of fout handelen op basis 
van voorschriften, maar om de vraag achteraf of je redelijkerwijs anders had moeten handelen. 
Daarmee pleit ik niet voor afschaffing van alle protocollen, maar wel voor het inbouwen van ruimte 
voor gezagsdragers om situationeel te kunnen handelen. Dan krijgt leiderschap de ruimte.” 
 
Complexe structuur 
Rob de Wijk, directeur van Den Haag Centrum voor Strategische Studies, legt de vinger bij een 
definitieprobleem: hebben we het over rampenbestrijding of crisisbeheersing? In het Nationaal 



Handboek Crisisbesluitvorming wordt geen onderscheid gemaakt. De Wijk: “Dit duidt erop dat er 
vooral door een bestuurlijke en niet door een operationele bril naar crisisbeheersing wordt gekeken. 
Daardoor is er weinig aandacht voor output en prestaties. Met alle gevolgen van dien, want er is 
weldegelijk verschil tussen een ramp of crisis. Beiden hebben een andere aanpak nodig en dat zien 
we in de huidige praktijk niet terug. Standard Operating Procedures zijn bijvoorbeeld uitermate 
geschikt voor rampenbestrijding. Iedereen weet wat zijn taken in de gegeven omstandigheden zijn en 
die kunnen vooraf geoefend worden. Een crisis laat zich echter niet via zo’n standaardaanpak 
oplossen. Het gaat vooral om handelen naar bevind van zaken, waarbij kennis, creativiteit en 
leiderschap cruciale succesvoorwaarden zijn. Vandaar dat het zo belangrijk is dat bestuurders én 
professionals toegang hebben tot kennis. De WRR stelt echter dat wetenschappelijke kennis wordt 
genegeerd. Naar mijn idee zou het Instituut Fysieke Veiligheid dit kunnen oppakken, maar dan moet 
het wel volledig omgebouwd worden, want het is nu een brandweerinstituut gericht op rampen.”  
Verder constateert De Wijk dat de bestuurlijke mindset geen ‘unity in command’ en ‘unity in effort’ 
teweegbrengt, terwijl dit operationeel broodnodig is. Hij legt uit: “De rampenbestrijding en 
crisisbeheersing is complex en versnipperd georganiseerd met talloze gremia en organisaties, terwijl 
niet duidelijk is hoe de lijnen onderling nu precies lopen. Vrijwel alle actoren richten zich op 
coördinatie, terwijl in een crisissituatie commandoprincipes zouden moeten gelden. Polderend kun je 
geen oorlog ingaan. Alle inspanningen moeten onder eenhoofdige leiding worden gebundeld en 
gericht op een specifiek doel. Een dergelijk uitgangspunt ontbreekt in een bestuurlijke setting, 
waarbij alle actoren met elkaar polderen maar niemand politiek-bestuurlijk of operationeel 
doorzettingsvermogen heeft.” Volgens De Wijk staat het dan ook buiten kijf dat de crisisbeheersing 
in Nederland kan en moet verbeteren. “Het boek ‘Grip op Crisis’ is een steun in de rug van degenen 
die dat willen veranderen.” 
 
Warehousemanagement 
Het ondersteunen van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire 
hulp, zowel nationaal als internationaal, is en blijft één van de drie hoofdtaken van Defensie, vertelt 
oud-militair en reservist Gert-Jan Ludden namens luitenant-generaal b.d. Ruurd Reitsma die niet 
aanwezig kon zijn op het seminar. “Tot 2004 sprong Defensie bij als daarom werd gevraagd. Sinds dat 
jaar is de civiel-militaire samenwerking geïntensiveerd en verbeterd, waardoor Defensie een 
structurele veiligheidspartner is geworden.” Maar volgens Reitsma is er meer mogelijk, zeker nu het 
onderscheid tussen interne en externe veiligheid vervaagt en samenwerking meer en meer 
noodzakelijk wordt. Een van de onderwerpen die Reitsma in dit kader op de agenda zet is opleiden, 
trainen, oefenen, testen, evalueren en leren van lessen (OTOTEL). “Defensie kan nog meer leren van 
de civiele hulpdiensten, bijvoorbeeld op het gebied van crowdmanagement. Andersom heeft 
Defensie ook veel te bieden. De krijgsmacht besteedt een groot deel van haar tijd aan oefenen en 
trainen op realistische situaties. Hier zijn allerlei methodieken voor uitgedacht die zich bewezen 
hebben. Lessen die tijdens missies geleerd zijn worden geborgd in de organisatie. Computer assisted 
exercises en gaming zijn onmisbaar in het OTOTEL-proces. Door oefendoelen en oefenprogramma’s 
te combineren kan winst behaald worden.” Een ander onderwerp dat Reitsma prominent op de 
agenda zet, is warehousemanagement. Bij iedere ramp en crisis blijkt het vroegtijdig en adequaat 
plannen en inzetten van middelen een uitdaging is. Defensie heeft dit opgelost door het inrichten van 
een virtueel warehouse. Alle krijgsmachtdelen leggen hun middelen virtueel op de planken, zodat de 
Commandant der Strijdkrachten als warehousemanager hierover kan beschikken. “Deze werkwijze 
kan veel breder uitgerold worden. Alle crisispartners kunnen in een eigen warehouse hun middelen 
virtueel inzichtelijk maken, inclusief status van inzetbaarheid. Deze warehouses worden vervolgens 
gekoppeld, zodat een landelijk virtueel warehouse ontstaat voor rampenbestrijding en 
crisisbeheersing. Door ook de onderlinge informatievoorziening goed te regelen, ontstaat actueel 
inzicht in wat er op de planken ligt. Eventueel vullen aangesloten leveranciers de tekorten bij.”  
 
Vuile handen 
“Ik doceer ethiek aan de Leidse universiteit. Het frustreert mij dat jullie van alles met elkaar 



bespreken, behalve het morele aspect van besluitvorming in een crisis. In mijn ogen is een crisis een 
crisis, omdat er menslevens op het spel staan. Jullie moeten beslissingen nemen waarbij je je handen 
vuil kan maken. Ik denk dat vuile handen maken goed en wezenlijk is voor crisismanagement als het 
integer gebeurt. Probleem is alleen dat ons systeem deze integere professionals eruit schopt.” 
Paul Nieuwenburg zet de seminar-deelnemers aan het denken met een praktijkvoorbeeld uit 
Duitsland. Een bankierszoontje van 11 jaar wordt onderweg van huis naar school ontvoerd door een 
rechtenstudent die indruk wil maken op zijn meisje. Bij de overdracht van het losgeld wordt de dader 
opgepakt. Hij wil echter niet zeggen waar het jongetje verblijft. Uiteindelijk geeft de student na een 
lang verhoor de locatie van een afgelegen hut, waar de politie bloed vindt. De verblijfplaats van het 
jongetje wil hij niet geven. De politie heeft het idee dat het jongetje nog in leven zou kunnen zijn. 
Daarom besluit de politiechef de dader te dreigen met marteling en dat kracht bij te zetten door een 
arts bij het verhoor aanwezig te laten zijn. Dit dreigement is tegen de grondwet, daarom meldt hij 
zijn besluit direct bij de Officier van Justitie. Uiteindelijk blijkt het dreigement voldoende te zijn om 
de dader te laten doorslaan, waarna de politie het lichaam van het jongetje vindt. De politiechef 
wordt ontslagen en hij komt voor de strafrechter. Die ziet het dilemma en legt een beperkte straf op: 
een voorwaardelijke boete. “De politiechef heeft een dilemma. Hij moet kiezen tussen twee kwaden. 
Uiteindelijk kiest hij voor bescherming van de publieke veiligheid, waarmee hij het grondrecht van 
een individuele burger schendt. Dit meldt hij direct en daarmee blijkt hij een integer persoon te zijn. 
Ik hoop dat we in de crisisbeheersing ook dergelijke integere bestuurders hebben die hun handen 
durven vuil te maken. Ons systeem is echter zo ingericht dat deze mensen eruit worden geschopt. 
Maar is dat terecht? Denk daar maar eens over na.” 
 
Moreel bewustzijn 
Communicatiedeskundige Hans Siepel heeft tot 2005 bij de overheid gewerkt en op basis daarvan 
zijn visie op crisiscommunicatie ontwikkeld. Hij stelt dat de overheid in haar crisiscommunicatie 
amoreel en te veel gericht is op de belangen, positie en macht van bestuurders. “We moeten zo snel 
mogelijk een einde maken aan deze zieke bestuurscultuur.” Volgens hem is er tijdens een crisis 
behoefte aan verbindend en moreel leiderschap. “Ieder mens heeft een moreel bewustzijn en het 
vermogen om op basis daarvan te beoordelen of iemand oprecht en integer is. Vanuit dat bewustzijn 
luisteren we naar overheden en functionarissen in het bedrijfsleven. Die houden daar echter geen 
rekening mee. Hun communicatie met kernboodschappen en oneliners richt zich vooral op de 
hersenen, omdat het dáár gebeurt volgens neurowetenschappers. Als gevolg daarvan neemt het 
vertrouwen van burgers in de leiders van vandaag en tijdens een crisis af.” Ook moeten bestuurders 
volgens Siepel meer gericht zijn op de slachtoffers van een crisis. “Crisiscommunicatie gaat over 
informatievoorziening, betekenisgeving en schadebeperking. En om het troosten, bemoedigen en 
verbinden vanuit moreel bewustzijn, wijsheid, ethiek en waarden. Bij een crisis gaat het om 
getroffenen en de samenleving, niet om egocentrische communicatie over belangen en posities van 
bestuurders en overheden. Maak een keuze: eigenbelang of andermans belang. Dat schept twee heel 
verschillende werkelijkheden.” 
 
Bestellen en reageren 
Dit artikel is gebaseerd op de lezingen tijdens het seminar ‘Grip op Crisis’ en bevat slechts een 
bloemlezing van onderwerpen en praktische handvatten om te komen tot een verbeterde en 
moderne crisisbeheersing. Gedetailleerde uitwerkingen vindt u in het boek ‘Grip op Crisis’ dat te 
bestellen is via www.svdc.nl. Gert-Jan Ludden nodigt u van harte uit om te reageren op het boek via 
info@svdc.nl 
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