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VERSLAG KENNISKRING CRISISBEHEERSING 29 SEPTEMBER 2016 

 

Op donderdag 29 september organiseerde SVDC een kenniskring crisisbeheersing voor de 

zorgsector in hotel restaurant Oud London te Zeist. 

Na een introductie van seminarvoorzitter Gert-Jan Ludden werd het programma invulling 

gegeven door 6 sprekers die vanuit verschillend perspectief een actueel onderwerp hebben 

toegelicht. 

Als eerste spreker trad op terrorismedeskundige Glenn Schoen. Hij ging in op de modus 

operandi van terroristen in West-Europa en gaf daarbij aan dat met een redelijk hoge 

frequentie ook zorginstellingen doelwit zijn. Uit de cijfers blijkt dat het aantal aanslagen en 

bijna aanslagen de afgelopen twee jaar vereenvoudigd zijn ten opzichte van enkele decennia 

daarvoor.  Het aantal doden en zwaargewonden alsmede de ernst van het letsel neemt ook 

aanzienlijk toe. Glenn Schoen gaf aan dat er meer bewustwording moet komen voor deze 

dreiging en dat er meer moet worden geoefend rond dit soort scenario’s. Ook de 

standaardprocedures als toegangscontrole en BHV moeten beter worden gecontroleerd. Het 

publiek kreeg de belangrijke boodschap mee van “snap uw waarde in dit verhaal”. 

Als tweede spreker nam Martin Madern het woord. Hij begon te vertellen dat er jaarlijks 

meer dan 1000 branden plaatsvinden in zorginstellingen en dat het gros van gevaarlijke 

situaties worden gecreëerd door de medewerkers zelf. Een goede veiligheidscultuur is 

belangrijk voor organisaties. Veiligheid is niet alleen iets voor een beperkt aantal mensen, 

maar voor allen die binnen de organisatie werken. Martin Madern behandelde vier 

cultuurtypen binnen organisaties (analytisch, betrokken, creatief en daadkrachtig). Hij 

daagde de aanwezigen uit te analyseren welk cultuurtype het beste bij hen past. Ook ging hij 

in op de veiligheidscultuurladder. Deze ladder is een uitstekend instrument om te analyseren 

welke veiligheidscultuur er binnen de zorginstelling heerst. Hij sloot af met de vraag welke 

stappen de aanwezigen morgen zouden zetten om de veiligheidscultuur te gaan verbeteren. 

Het Regionaal Evacuatie Plan (REP) zorginstellingen V&V sector werd vervolgens 

gepresenteerd door Hub van Mulken en Patrice Wijnands. Het komt regelmatig voor dat 

zorginstellingen hun cliënten moeten evacueren en het is verstandig dat in belangrijke mate 

voor te bereiden en de belangrijkste (logistieke) consequenties daarvan inbegrepen 

opvangmogelijkheden elders uit te werken in het REP. Als het erop aankomt zal een 

evacuatiecontroleur het gehele proces coördineren en de voortgang rapporteren aan het 

crisis(beleids)team. In een film werd duidelijk hoe het proces in de praktijk werkt. Het REP 

zal in principe met enkele aanscherpingen ook van toepassing kunnen zijn op ziekenhuizen. 

Kortom een mooie Limburgse best practise dat ongetwijfeld in de rest van Nederland een 

opvolging gaat krijgen. 
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Na de koffiebreak was het woord aan Gerrit Vernimmen. Hij gaf een toelichting op een 

ander innovatief project uit Limburg, namelijk dat van de Thermometer Incident Preparatie 

(TIP).  De centrale vraag daarbij is of je op effectieve wijze kunt meten of zorginstellingen 

goed zijn voorbereid op rampen en crisissituaties? En daarbij gaat het om de human factor. 

Zijn sleutelfunctionarissen en crisisteams goed voorbereid op hun taak in opgeschaalde 

situaties? Samen met de universiteit van Maastricht zijn vragenlijsten ontwikkeld om de 

individuele, team en organisatieprestaties te meten. Op basis van de aanwezige 

competentieprofielen uit de landelijke OTO toolkit, willen we nu weten of de kennis en 

vaardigheden van hen die in opgeschaalde situaties moeten acteren goed zijn. De kwaliteit 

van OTO-activiteiten en het leren van incidenten uit het verleden worden daarin 

meegenomen. Vol verwachting wordt in Limburg uitgekeken naar de eerste resultaten. 

Pieter Vermeer van Respond ging vervolgens in op het systeem Control, Alarm en Respond 

to emergencies (CARE). Met dit systeem kun je niet alleen effectief alarmeren in 

crisissituaties, maar ook op efficiënte wijze het crisisbesluitvormingsproces en de nazorg 

ondersteunen. Het systeem heeft zich al bewezen bij grote bedrijven zoals bijvoorbeeld de 

NS/Prorail. Het systeem wordt zo ingericht dat je het ook in de reguliere bedrijfsvoering kunt 

hanteren. Dat is belangrijk, omdat er dan veel frequenter mee wordt gewerkt in plaats van 

alleen bij een crisissituatie. De informatiemanager zal een belangrijk rol vervullen in de 

mutaties van het systeem en er moet goed worden gekeken hoe dit systeem zich verhoudt 

tot andere in gebruik zijnde systemen zoals bijvoorbeeld het LCMS (netcentrisch werken). 

Als slotspreker nam Hans Siepel het woord en ging in op de ‘ongemakkelijke waarheid’. De 

meeste crisissituaties in het openbaar bestuur en de zorgsector worden nogal eens versterkt 

door een slechte crisiscommunicatie. Er wordt door bestuurders gecommuniceerd vanuit 

reputatiecommunicatie terwijl de relatiecommunicatie (het belang van de getroffenen) 

centraal zou moeten staan. In zijn zoektocht naar oplossingen put Hans vaak uit de 

hermetische wijsheid. Daar was het gesproken woord belangrijk. In het huidige tijdsgewricht 

moeten volgens hem de bestuurders meer communiceren vanuit een moreel discours, 

waardoor ze veel beter in staat zijn te verbinden. Er moet meer vanuit het ‘hart’ worden 

gesproken dan het bezigen van harde taal. Hans heeft crisiscommunicatie teruggebracht 

naar de eenvoud. Er zijn drie dingen van belang. Namelijk informatievoorziening, 

schadebeperking (maatregelen) en betekenisgeving. Dit laatste is het primaire domein van 

de bestuurders. Crisiscommunicatie is momenteel binnen vrijwel alle veiligheidsregio’s en de 

zorgsector omarmd als een operationeel proces. 

Het gehele seminar is op prachtige wijze gevisualiseerd door cartoonist Peter Koch. Zijn 

illustraties zijn na afloop meegenomen door de aanwezigen en de cartoons zijn digitaal 

beschikbaar via de website van SVDC. Er werd nog gezellig nagepraat onder het genot van 

een drankje en hapje en een deel van het gezelschap sloot af met een buffet. 

 


