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Programma Risico’s en Verantwoordelijkheden zoekt Goede Praktijken  

 
Het Programma Risico’s en Verantwoordelijkheden van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op zoek naar goede praktijken 
inzake een evenwichtige omgang van bestuurders en ambtenaren met risico’s, 
rampen en verantwoordelijkheden. Het gaat om bewezen succesvolle praktijken 
die betrekking hebben op aspecten als communicatie naar burgers en media, 
regievoering en coördinatie tijdens crises. Die goede praktijken moeten 
tegenwicht kunnen bieden aan de hectiek en emotie van het moment en ertoe 
bijdragen om de “reflex” om toezeggingen te doen te weerstaan. Een dergelijke 
“reflex” heeft een disproportioneel karakter als zij leidt tot het verscherpen van 
regels of het overnemen van verantwoordelijkheden, terwijl dat niet nodig of 
wenselijk is.  
 

Belangrijke aanname van het programma Risico’s en Verantwoordelijkheden is 
dat wanneer risico’s zich manifesteren in de vorm van een ramp of incident, de 
kans groot is dat de overheid daarop reageert met (nieuwe, aangescherpte) 
regelgeving. In het programma wordt dit de risico-regel-reflex (kortweg RRR) 
genoemd. De RRR is meestal een ongewenst fenomeen. Zij kan namelijk 
gemakkelijk leiden tot maatregelen, die niet in verhouding staan tot de feitelijke 
kans op een nieuw incident; maatregelen, die vaak ook niet meer veiligheid 
opleveren.  De reflex tot ‘meer regels’ staat haaks op het streven van de overheid 
naar deregulering.  Ze zorgt voor hoge kosten voor de samenleving in termen van 
preventie, toezicht, en handhaving, en kan een belemmering vormen voor 
innovatie. 

Een ander aspect is dat regels bij uitstek de manifestatie zijn van een 
verantwoordelijkheid die de overheid naar zich toe heeft getrokken. Het kabinet 
vindt dat na incidenten te vaak alléén naar de overheid wordt gekeken. Vergeten 
wordt dan dat burgers en bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor een 
verantwoorde omgang met risico’s en voor een handelwijze die voldoet aan eisen 
van veiligheid. Het kabinet streeft een betere verdeling van 
verantwoordelijkheden na tussen staat en maatschappij en wil meer accent 
leggen op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven. 

Om nadere invulling te geven aan deze overtuiging van het kabinet bereidt het 
programma Risico’s en Verantwoordelijkheden een kabinetsvisie voor, die 
volgend jaar gereed moet zijn. Het is van belang in deze kabinetsvisie aan 
bestuurders en ambtenaren een ruimer handelingsrepertoire tijdens crises  aan te 
bieden. Daarom is het programma Risico’s en Verantwoordelijkheden op zoek 
naar goede praktijken die opvallen vanwege hun vernieuwende, creatieve aanpak 
en hun gebleken succes. Het moet gaan om praktijken die het in zich hebben 
breder verspreid te worden.  

Aangemelde goede praktijken zullen worden geanalyseerd en vergeleken met 
andere praktijken. Het gaat er daarbij vooral om “werkzame bestanddelen” te 
vinden  die in de praktijk  “het verschil maken”. Enkele goede praktijken krijgen 
mogelijk een plek in de kabinetsvisie. 
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Kent u een praktijk (aanpak, werkwijze , draaiboek, etc.) die tijdens een ramp of 
crisis heeft bewezen succesvol te werken, neem dan contact op met Jacqueline 
Conemans, projectleider Goede Praktijken van het Programma Risico’s en 
Verantwoordelijkheden (Jacqueline.Conemans@minbzk.nl). 
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