Achtergrond - Congres ‘Nieuwe perspectieven in crisismanagement’

Geleerde lessen van crises u
Tijdens het congres ‘Nieuwe perspectieven in crisismanagement’ dat
eind november werd georganiseerd door SVDC en DIEM in Zeist stonden
geleerde lessen van crises en rampen in het buitenland centraal. Wat kunnen we leren van de wederopbouw in onder andere Libanon en Syrië? Hoe
moeten overheidsinstellingen en het bedrijfsleven anticiperen op georganiseerde cyberaanvallen door buitenlandse mogendheden en aanslagen
die worden gepleegd door active shooters? Ook was te zien hoe op basis
van simulaties de veerkracht van vitale infrastructuur bij disrupties zoals
overstromingen kan worden vastgesteld en verbeterd.

N

a een korte inleiding
door dagvoorzitters
Eelco Dykstra (DIEM)
en Gert-Jan Ludden (SVDC) die de
deelnemers uitdaagden om vooral zelf
na te denken over vragen als ‘Hoe gaan
we om met onzekerheid?’ en ‘Hoe gaan
we om met complexiteit?’, was het de
beurt aan de eerste twee buitenlandse
keynote sprekers. Patrick Lagadec uit
Frankrijk sloot meteen aan op het beantwoorden van de vraag hoe we omgaan
met onzekerheid en blikte daarbij zowel
terug als vooruit. Terug op een leven vol
praktijkervaring en de daaruit geleerde
lessen. Vooruit naar hoe deze lessen
in de toekomst in de praktijk gebracht
kunnen worden. Zijn presentatie, die
vol interviews en visuele verrassingen zat, besloot hij met een pleidooi
voor de inzet van een Rapid Reflection
Force: een kleine groep onafhankelijke,
externe multi-specialisten die vanuit
hun praktijkervaring zowel de snelheid
als de kwaliteit van besluitvorming bij

een crisis ondersteunt.
Ramy El-Khoury uit Libanon beschreef
de ervaring die de inwoners van zijn
land al decennia hebben opgedaan met
massale immigratie en met verwoesting
en wederopbouw van gebouwen en
infrastructuur. De in Libanon geleerde
lessen kunnen in de toekomst ook
toegepast worden in andere conflict
gebieden zoals Syrië en Jemen. Hij
benadrukte dat het qua planning en
strategie niet alleen zou moeten gaan
over het fysieke herstel van gebouwen
en voorzieningen in dorpen en steden,
maar ook om het behoud van hun
karakter en de vraag of de bevolking
überhaupt nog wel terugkeert.

Cyberrisico’s Aanvallen op IT-sys
temen met als doel de vitale infrastructuur te raken of het bemachtigen
van waardevolle gegevens vormen
in toenemende mate een groot risico
waarvoor in Nederland nog niet altijd
voldoende aandacht is. “Vaak wordt gedacht dat individuele hackers hiervoor

Ramy El-Khoury beschreef de
ervaring die de inwoners van
Libanon hebben met verwoesting en wederopbouw van
gebouwen en infrastructuur.

Patrick Lagadec en dagvoorzitter
Eelco Dykstra.
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verantwoordelijk zijn, maar steeds vaker
draait het om georganiseerde acties die
worden gecoördineerd door buitenlandse mogendheden”, stelde Koen Gijsbers,
voormalig General Manager van de IT
en Cyber Agency van de NAVO. “ITsystemen worden steeds complexer en
systeembeheerders kunnen updates en
patches dikwijls niet allemaal tegelijk
uitvoeren. Aanvallen vinden vaak plaats
in het weekend, waardoor ze niet direct
opvallen. Helemaal niet als het beheer
over een website is uitbesteed aan een
externe partij en data is opgeslagen in
de cloud.”
De gevolgen kunnen groot zijn. Als
voorbeeld noemde Gijsbers Maersk, dat
door een aanval data definitief kwijtraakte, niet meer wist waar ter wereld
goederen zich bevonden en geen orders
meer kon verwerken. “Het bedrijf kende
de risico’s. Tijdens een aandeelhoudersvergadering was aangegeven dat in
2016 nog steeds Windows2000 draaide
en een goed beleid voor sterke wachtwoorden ontbrak. Cybersecurity werd

uit het buitenland

omschreven als de grootste zorg voor
het bedrijf. Door de aanval heeft Maersk
de positie als marktleider moeten
afstaan aan een Chinees bedrijf dat
tijdens de crisisperiode bij Maersk met
27 procent is gegroeid.” Voor dergelijke
aanvallen zijn volgens Gijsbers geen
‘gewone jongens’ verantwoordelijk.
“Nog te weinig mensen beseffen dat.
Het is naïef te denken geen slachtoffer
te kunnen worden van dergelijke
gerichte acties uit het buitenland.
Bedrijven en organisaties kijken wel
naar digitale risico’s, maar vertalen deze
nog te weinig naar concrete maatregelen. Te nemen acties worden gezien als
kostenfactor, maar ieder bedrijf loopt
risico en dus kan je beter goed voor
bereid zijn.”

Active shooters Bij active shooters
wordt vaak gedacht aan de Verenigde
Staten waar (oud)studenten op universiteitscampussen hun vuurwapens leegschieten op alles en iedereen om wraak
te nemen of in de hoop om beroemd
te worden. “Active shooters beperken

zich echter niet tot onderwijsinstellingen, maar kiezen ook voor bijvoorbeeld
popconcerten. Het hoeft ook niet altijd
te gaan om één dader en er worden niet
alleen vuurwapens gebruikt, maar ook
onder andere voertuigen. In Nederland
schrikken we van het internationale
nieuws en kloppen we af dat het hier
zal gebeuren. Hoewel zich in Nederland geen vergelijkbare grootschalige
incidenten hebben voorgedaan als in
omringende landen, hebben we ook
hier ervaring opgedaan met active
shooters. Al een aantal eenvoudige
maatregelen kunnen het verschil maken
en de impact verminderen”, aldus Glenn
Schoen, directeur van Boardroom@
CrisisBV, die als terrorismedeskundige
is gespecialiseerd in het voorbereiden
op en managen van acute dreiging- en
crisissituaties. “De daders hebben een
persoonlijk motief, willen een daad stellen. Naast scholen of de werkplek worden vooral openbare locaties gekozen.
En meestal slaan ze toe tussen acht uur
’s ochtends en tien uur ’s avonds. Dan is
de kans op grote aantallen slachtoffers

zoals forenzen het grootst en is een
uitgebreide verslaggeving in de nieuwsmedia gegarandeerd.”
Het voorkomen van aanvallen door
active shooters is geen eenvoudige
opgave. Glenn Schoen: “De onvoorspelbaarheid is hoog. Soms vormen
berichten op sociale media of platforms
rond computergames een indicatie voor
geplande acties. Maar bij de opsporing
van potentiële daders moet rekening
worden gehouden met strenge privacyregelgeving. De AVG vormt een
uitdaging voor de politie als bepaalde
tools niet meer mogen worden gebruikt.” Omdat voorkomen meestal niet
lukt, is een goede voorbereiding
onontbeerlijk. “De stelregel is: eerst
vluchten, dan verstoppen en als het niet
anders kan vechten. Onderstreep dit
met bijvoorbeeld borden bij de ingangen van gebouwen. Dat zie je in
Nederland nog nauwelijks. Denk na
over een box waarin sleutels, hulpmiddelen en medicijnen en ook plattegronden van het gebouw bij elkaar zijn
verzameld en die goed vindbaar is voor e

Glenn Schoen sprak over
preventieve maatregelen die
kunnen worden genomen
tegen active shooters.

Koen Gijsbers wees op de gevaren van
cyberaanvallen door buitenlandse
mogendheden.
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De dag werd afgesloten met
een paneldiscussie met Tijs van
Lieshout, Marno de Boer,
Rob de Wijk en Krishna Taneja.

Ida Haisma en Wessel Sluis lichten de
simulatiesoftware van SIM-CI toe.

hulpverleners. In de VS bestaan apps waarmee op een
plattegrond veilige vluchtroutes zijn weer te geven.”

Simulaties Het simuleren van de effecten van bijvoorbeeld
een overstroming op de vitale infrastructuur om aan de hand
daarvan de voorbereiding te oefenen en aan te scherpen.
Dat is één van de doelstellingen van SIM-CI (Simulated City),
een startup van Alliander. “Als netwerkbeheerder moeten
we voorbereid zijn op uiteenlopende dreigingen door de
klimaatverandering en cyberaanvallen. Daartoe hebben we
een tiental startups in het leven geroepen, waaronder SIM-CI”,
zei Ida Haisma, Manager Digital Solutions bij Alliander. “De
software simuleert wat er gebeurt als bijvoorbeeld de elektriciteit uitvalt door een overstroming. In tegenstelling tot veel
simulatieprogramma’s staat niet één effect centraal, maar
draait alles om de verschillende domino-effecten die kunnen
optreden. Wat zijn de gevolgen voor evacuatieroutes of de
telecommunicatie? Als telecommasten uitvallen, heeft dat
gevolgen voor netwerkverbindingen. Transformatorhuisjes die
onder water komen te staan zullen eveneens uitvallen. Dankzij
datamodellen brengen we de gevolgen in beeld, waarbij
rekening wordt gehouden met de realistische situatie.” Een
scenario speelt zich af in Rotterdam waar diverse evenementen plaatsvinden. De weersverwachtingen voorspellen een
sterke storm, maar die komt eerder aan land dan verwacht,
terwijl op een snelweg in de regio een zwaar ongeval gebeurt
waarbij vrachtwagens zijn betrokken. Tot overmaat van ramp
dreigt een dijk door te breken. De gebeurtenissen stapelen
zich op, waarbij iedere beslissing weer andere gevolgen zal
hebben.

Enquête Waarover maken mensen zich vooral zorgen? Wat
beïnvloedt de nachtrust het meest in negatieve zin? Eelco
Dykstra, voorzitter van de internationale denktank DIEM (Daily
Impact Emergency Management), vroeg de deelnemers in
de zaal een enquête in te vullen. Zij dienden meerdere opties
in de volgorde te zetten afhankelijk van waarover zij zich het
meeste zorgen maakten. De enquête is onderdeel van een internationaal doorlopend onderzoek dat wordt uitgevoerd door
het in 2004 opgerichte DIEM. Dykstra: “Het onderzoek levert
interessante feedback op. In Nederland zou je verwachten dat
mensen zich het meest zorgen maken over overstromingsgevaar. Immers, de zeespiegel stijgt, door verschillende factoren
wordt de afvoer van overtollig regenwater problematischer
en de bodem daalt. Het is niet meer de vraag of er in de
toekomst overstromingen komen, maar wanneer dat gebeurt.
Hoewel de gevolgen catastrofaal zullen zijn, wordt in inventarisaties het risico afgedaan als ‘zeer onwaarschijnlijk’. Nemen
we de juiste maatregelen? Zal het verhogen van de dijken het
risico reduceren? Nederland zou acht tot twaalf meter moeten
stijgen om veilig te zijn in de toekomst. Bepaalde risico’s zijn
niet te elimineren en dan is het belangrijk te leren hoe je er
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mee om kunt gaan.” DIEM heeft daartoe het Nine Universal
Roadblocks-model (NUR) ontwikkeld. Belangrijk is daarbij
onder meer dat er een gemeenschappelijk referentiekader
wordt ontwikkeld en dat geleerde lessen in de praktijk worden gebracht. Dykstra: “Nog te vaak wordt er geen informatie
uitgewisseld. Er bestaan veel eilandjes, silo’s en koninkrijkjes,
waar allerlei mensen goed werk verrichten. Zij weten soms niet
van elkaars bestaan. Het helpt als er dwarsverbindingen zijn
of als er één duidelijke kapitein is op het schip in plaats van 25
leiders die op zoek zijn naar consensus.”

Poldermodel In Nederland worden rampenbestrijding
en crisisbeheersing vaak in één adem genoemd, terwijl dit
duidelijk verschillende begrippen zijn. “Rampenbestrijding is
geprotocolleerd, beperkt zich veelal tot de traditionele hulpdiensten en wordt bottom-up opgeschaald. Crisisbeheersing is
veel complexer, sluimerend van karakter, vergt handelen naar
bevind van zaken, kent meer publiek-private samenwerking en
heeft meer bestuurlijke focus”, aldus Gert-Jan Ludden van
SVDC, adviesbureau in crisisbeheersing en integrale veiligheid. “De rampenbestrijding in Nederland is goed op orde.
De aanpak van crisisbeheersing valt echter te verbeteren.”
In het boek ‘Grip op crisis’ en een manifest dat in september
2016 naar 27 officiële instanties werd gestuurd, waaronder
de minister-president, meerdere ministers en leden van vaste
Kamercommissies, deed Ludden samen met Fred Zaaijer een
aantal substantiële verbetervoorstellen. “Twee jaar later is er
daarvan niet één gerealiseerd. Van de aangeschreven instanties hebben we geen reacties gekregen, zelfs geen bevestiging
van ontvangst.” In het boek en manifest wordt onder andere
aandacht gevraagd voor de 25 veiligheidsregio’s in Nederland,
die schuren met de provincies en de tien politieregio’s. Ludden:
“De veiligheidsregio’s passen niet in het bestuursmodel van
Nederland. Het heeft geleid tot versnippering; iedereen doet
nu een beetje hetzelfde.” Een andere vraag is of burgemeesters
wel de juiste personen zijn om leiding te geven tijdens een
crisissituatie. Ludden: “Ze zijn dan eenhoofdig verantwoordelijk onder stressvolle omstandigheden. Maar al te vaak gaat het
in de praktijk mis: iets dat je zelden doet, doe je zelden goed.
Burgemeesters blijken vooral bezig te zijn met reputaties. Wat
betekent een crisis voor hen en voor de gemeente? Is het niet
beter de leiding over te laten aan professionele emergency
managers?” In Nederland wordt volgens Ludden ook te weinig
geoefend. “Oefeningen beginnen na de koffie en zijn klaar voor
de borrel. Realistisch oefenen ’s nachts gebeurt zelden. In het
bedrijfsleven wordt vaak onaangekondigd geoefend, bijvoorbeeld om te testen of sleutelpersonen daadwerkelijk bereikbaar
zijn. Bij gemeenten gebeurt dit nauwelijks.”
y Robert van Daesdonk
Redactie@beveiliging.nl
Foto’s: SVDC - Helma IJsseldijk

