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Voorwoord

Dit jongste nummer van het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing staat voor een 
belangrijk deel in het teken van de gezamenlijke doelstellingen van het Veiligheidsberaad 
en de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) op de terreinen Water en Evacuatie, 
Stralingsincidenten en Continuïteit van de samenleving. 

Deze thema’s werden in 2014 gekozen door 
(toenmalig) minister Opstelten en het 
Veiligheidsberaad. Terechte keuzes. Immers, een 
crisis op een van deze drie terreinen is vaak heel 
ingrijpend en vergt een brede, adequate aanpak 
– zowel door de publieke partners, als de private. 
Ook betreft het realistische scenario’s; het is niet 
denkbeeldig dat ze zich op enig moment in ons 
land voordoen. 

Zo kent ons land wat de strijd tegen het water 
betreft al een lange geschiedenis. Ook met 
grootschalige stroomuitval hebben we inmiddels de 
nodige ervaring. Vrij recent nog werden grote 
delen van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht 
getroffen door een megastroomstoring, die het 
openbare leven urenlang ontwrichtte. 
Stralingsincidenten zijn ons vooralsnog gelukkig 
bespaard gebleven, maar de ramp in Fukushima 
heeft aangetoond hoe groot de maatschappelijke 
ontwrichting van een dergelijk incident kan zijn. 

De afgelopen jaren hebben de Veiligheidsregio’s, 
het Rijk en de vitale partners op al deze drie 
terreinen dan ook flink geïnvesteerd in een 
effectieve samenwerking. Dat lijkt vanzelfsprekend, 
maar dat is het niet. Tenslotte hebben we in 
Nederland te maken met 25 veiligheidsregio’s, met 
veel uiteenlopende beleidsterreinen en met nog 
véél meer crisispartners, die allemaal over hun 
eigen territoriale gebied “gaan”.

Maar juist bij de aanpak van een (dreigende) crisis is 
een goede samenwerking ongelooflijk belangrijk. 
Snelle, effectieve samenwerking kan daar zelfs het 
verschil maken tussen leven en dood. Dat vergt niet 
alleen een goede afstemming – weten wie welke 
verantwoordelijkheid heeft en op welk niveau – 
maar ook dat je elkaars rol en taken kent. 

En er is méér. Samenwerken betekent ook dat je 
je goed moet realiseren welke gevolgen een 
incident kan hebben: niet alleen voor je eigen 
organisatie, maar ook voor de ander. Dat 
betekent: samen plannen maken, oefenen en 
trainen. Op het moment dat een ramp of crisis 
zich voordoet, moet je elkaar “blindelings” weten 
te vinden, elkaar kunnen vertrouwen, ondersteu-
nen en versterken. En je moet in gezamenlijkheid 
de juiste stappen nemen: kennis en ervaring 
delen, elkaar stimuleren en goed informeren, 
aandacht hebben voor elkaar en de juiste 
besluiten nemen. 

Als minister van VenJ en voorzitter van het 
Veiligheidsberaad constateren wij dat er op het 
terrein van die samenwerking al belangrijke 
verbeteringen tot stand zijn gebracht. Op alle drie 
de genoemde terreinen is er nu sprake van een 
aanpak, waarbij de acties veel beter op elkaar zijn 
afgestemd! 

Dat is een verheugende constatering, maar het 
betekent allerminst dat we er al zijn… Nu komt het 
neer om blijvend te investeren in die samenwer-
king. We gaan deze drie trajecten dan ook nog 
niet afsluiten. Integendeel: dit succes inspireert ons 
om met elkaar heel goed te gaan kijken hoe we 
deze “beweging” ook echt kunnen vasthouden. 

Het fundament daarvoor is nu gelegd: er zijn 
netwerken opgebouwd, handreikingen opgesteld, 
cursussen ontwikkeld en gegeven – noem maar 
op! Wij zien de “afronding” van deze trajecten dan 
ook als het begin van een nieuwe fase: van 
samenwerken naar samen werken. Niet alleen op de 
drie genoemde thema’s, maar ook op andere – 
zowel van nu, als van de toekomst!INHOUD

Stef Blok
Minister van Veiligheid en Justitie
© Arenda Oomen

Hubert Bruls
Voorzitter Veiligheidsberaad
© Gemeente Nijmegen
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Bestuurlijke sessie  
“Samen werken bij crises”
Wat hebben de drie gezamenlijke projecten van de Strategische Agenda de veiligheidsregio’s, het Rijk, betrokken (crisis)
partners en vitale partners opgeleverd? Wat is er veranderd in vergelijking met twee jaar geleden, toen de uitvoering van 
de Strategische Agenda startte? En hoe houden we samen deze gecreëerde beweging gaande? Hierover wisselden 
bestuurders en directeuren op 3 juli met elkaar van gedachten tijdens de bestuurlijke sessie “Samen werken bij crises”, 
georganiseerd door het Veiligheidsberaad en ministerie van Veiligheid en Justitie. 

strategische agenda: van project naar praktijk
Wie beter dan vertegenwoordigers van de betrokken partijen zelf 
kunnen deze vragen het beste beantwoorden? Daarom kregen Hans 
Oosters, voorzitter Unie van Waterschappen, Joost Farwerck, Raad 
van Bestuur KPN, en Marco Brugmans, Raad van Bestuur Autoriteit 
Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), hierover het 
woord tijdens een panelgesprek. 

project “Water en evacuatie” - beWust Worden van 
alle partijen
Oosters: “Het risico dat Nederland door een watercalamiteit wordt 
getroffen, is door onze geografische omstandigheden groot. 
Daarom kent Nederland ook de hoogste veiligheidsnormering van 
dijken in de hele wereld. Daardoor is de kans op een calamiteit 
klein, maar zal het effect enorm zijn. De belangrijkste opbrengst 
van het project “Water en evacuatie” is dat de veiligheidsregio’s zich 
bewust tonen dat goede preparatie op hoogwater en overstroming 
absoluut noodzakelijk is. Het project richt zich primair op prepara-
tie en samenwerking. De basis is op orde gebracht voor zowel de 
warme als koude fase. Aandachtspunt voor dit thema is – en blijft 
voor de toekomst – bewustwording: in Nederland zijn weinig 

mensen zich bewust van het risico en de enorme effecten.” Oosters 
hoopt dat het thema ook meer gaat leven bij de gemeenteraden 
zodat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor opleiding, 
training en oefenen. En verder? “Binnen de Stuurgroep 
Management Watercrises en Overstromingen (SMWO) houden we 
elkaar scherp, onder andere met de producten uit het project. 
Daarnaast moeten we scherp blijven op de uitvoering hiervan en 
elkaar daar bij helpen, indien nodig. Ook kan de minister van VenJ 
voor een belangrijk duwtje in de rug zorgen.”

project “versterking risico- en crisisbeheersing bij 
stralingsincidenten” - toch risicovol
Brugmans benadrukte dat de kans op een kernongeval met grote 
gevolgen zeer klein is en steeds kleiner wordt vanwege voortdu-
rende veiligheidsverbeteringen in de centrales. Vanuit zijn betrok-
kenheid bij het project “Versterking risico- en crisisbeheersing bij 
stralingsincidenten” onderstreepte hij het belang van deskundig-
heid bij de veiligheidsregio’s op dit gebied. Brugmans: “De kans op 
een stralingsincident is klein, maar in heel Nederland zijn er sterke 
radioactieve bronnen waar iets mee mis kan gaan. Bijvoorbeeld 
door terrorisme. En zorgen over de veiligheid van kerncentrales 
hebben de publieke aandacht. Kijk maar naar de maatschappelijke 
onrust rondom de Belgische kerncentrales en de verspreiding van 
jodiumtabletten in het najaar, als voorzorgsmaatregel bij een groot 
kernongeval. Het is dan aan het lokale bestuur om te duiden 
waarom deze tabletten in de regio al of niet worden uitgedeeld en 
hoe deze passen in de regionale crisisvoorbereiding. Het bestuur 
moet daarbij dan kunnen steunen op de deskundigheid van de 
veiligheidsregio en het project heeft daar nu juist de basis voor 
versterkt.” Ook voor dit thema geldt, dat de regionale bestuurlijke 
prioritering ervan een aandachtspunt is. Brugmans: “Daarom ben ik 
blij dat we de samenwerking met veiligheidsregio’s kunnen 
voortzetten binnen de beheersstructuur van het Nationaal 
Crisisplan Stralingsincidenten en dat Veiligheidsregio Zeeland als 
trekker wil functioneren op dit thema voor de andere 
veiligheidsregio’s.”

 ■ Marleen Oldenhave 
Communicatieadviseur Instituut Fysieke Veiligheid
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project “continuïteit van de samenleving” –  
elkaar kennen en focus op juiste prio’s
“KPN is dagelijks bezig met doorontwikkelen en de zorg voor 
continuïteit. Zo hebben we bijvoorbeeld onze datacenters in design 
verhoogd omdat door groeiend dataverbruik het risico op overstro-
ming toeneemt, zorgen we bij uitval voor minstens vijf uur back up 
en hebben we hackers gerekruteerd om cyberaanvallen te voorko-
men. Wij vragen ons iedere keer bij een mogelijk risico af: hebben 
we alles gedaan om te voorkomen dat KPN dat risico loopt?” aldus 
Farwerck, als antwoord op de vraag in hoeverre KPN bezig is met 
toekomstige crises en risico’s. “Wat het project ‘Continuïteit van de 
samenleving’ heeft opgeleverd, is dat de juiste netwerken zijn 
ingericht, dat daar draaiboeken voor calamiteiten voor zijn 
ontwikkeld – voor grote en kleine calamiteiten – en dat we die 
draaiboeken met elkaar binnen dat netwerk blijven optimaliseren 
en samen prioriteiten bepalen om toekomstige risico’s af te dekken. 

Dit is stap 1. Stap 2 is dat we die prio’s doorvertalen naar concrete 
acties. Alleen vergaderen en overleggen gebeurt al genoeg.” Een 
belangrijk aandachtspunt volgens Farwerck. Stap 2 heeft hij al 
scherp: “Er is nu een goed netwerk ingericht waar kennis gedeeld 
wordt met de focus op klassieke crises. Nu moeten we doorpakken 
naar nieuwe mogelijke crises, op lokaal-regionaal niveau.”

toekomstige trends die (fysieke) veiligheid bedreigen
Binnen de structuren rondom de drie gezamenlijke thema’s is er 
– ieder op een eigen wijze – ruimte en aandacht voor nieuwe crises. 
Crises waarvan we ons wel en (nog) niet bewust zijn. Welke crises te 
verwachten zijn op het gebied van (fysieke) veiligheid en welke andere 
toekomstige ontwikkelingen zich voordoen waar het veiligheidsdo-
mein mee te maken krijgt, vertelde Tony Bosma, futurist en trendwat-
cher. Bosma riep de veiligheidsregio’s op om open te staan voor het 
andere in plaats van dicht te slaan voor het bestaande. In zijn 
inspirerende presentatie kwamen onder andere (inter)connectiviteit, 
polarisatie, weerbaarheid infrastructuur door klimaat en data- en 
DNA-manipulatie aan de orde. Tevens was er aandacht voor de 
technologische ratrace waarin we ons als samenleving bevinden. 
Deze ontwikkelingen hebben allemaal invloed op de maatschappij. 
Is wat we zien bijvoorbeeld wel echt? En zien we de juiste dingen? 
Het belangrijkste advies aan veiligheidspartners naar aanleiding van 
deze grote ontwikkelingen en risico’s? Bosma: “Denk en handel 
vanuit verbinding in plaats van afbakening.”

Nieuwsgierig naar de trends en ontwikkelingen die Tony 
Bosma op 3 juli presenteerde? Deze kunt u per e-mail 
opvragen via info@extendlimits.nl.



THEMA: SAMEn voorbErEid op criSES vAn dE ToEkoMST

6 | Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing 2017 - 3

directeuren veiligheidsregio houden beWeging 
gaande. en meer… 
Dat veiligheidsregio’s al enigszins rekening houden met een aantal van 
de toekomstige “veiligheidstrends” die Bosma schetst en met de 
houding die het vraagt van veiligheidsorganisaties, waaronder de 
veiligheidsregio, schetst Tijs van Lieshout, directeur Veiligheidsregio 
Midden- en West-Brabant. Hij lichtte toe waar de veiligheidsregio’s nu 
staan en hoe de veiligheidsregio van de toekomst eruit ziet volgens de 
Raad Directeuren Veiligheidsregio (RDVR). Van Lieshout: “Zoals 
vanmiddag geschetst, is de omgeving van de veiligheidsregio volop in 
beweging. Daarnaast heeft een veiligheidsregio twee gezichten: die 
van robuuste hulpverlener die 24/7 gereed staat en die van regisseur 
van samenwerking. De RDVR is trots op de resultaten van de afgelopen 
jaren: de basis is goed op orde. Voor de toekomst ligt de focus op het 
nóg beter toerusten op grote crises en incidenten. De structuur van de 
organisatie staat daar los van.” Van Lieshout schetst met acht stappen 
hoe de RDVR toe wil werken naar “voorbereide veerkracht”. Een 
dynamisch omgevingsbeeld – in plaats van een veiligheidsprofiel voor 
vier jaar – en complementaire slagkracht zijn daar onderdeel van. Voor 
dat laatste neemt Van Lieshout drones als voorbeeld: “Iedere 
hulpdienst is bezig met de inzet van drones, maar waarom organiseren 
we dat niet samen?” Daarnaast ziet de RDVR toe op de uitvoering van 
de drie thema’s van de Strategische Agenda. “We zullen elkaar 
aanspreken op de uitvoering, want als één veiligheidsregio het niet op 
orde heeft, heeft dit effect op de andere veiligheidsregio’s.”
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samenWerking niet vanzelfsprekend, maar Wel 
essentieel
Als gastheren van de bestuurlijke sessie, opende de minister van 
Veiligheid en Justitie, Stef Blok, de bijeenkomst met een toespraak en 
sloot voorzitter Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, de sessie af met een 
interview waarin hij reflecteerde op de middag. Blok begon met een 
schets van de situatie van een watersnoodramp à la 1953 en noemde 
ook de overstromingen in de Betuwe. Naast de traditionele rampen 
zijn er ook nieuwere dreigingen zoals cyber en hybride. Belangrijk is 
dat overheid, bedrijfsleven en burger daarin ieder hun eigen verant-
woordelijkheid oppakken. De minister onderstreepte de noodzaak van 
netwerken waarin kan worden samengewerkt bij dermate grote crises 
zoals de drie gezamenlijke thema’s van de Strategische Agenda. 
“Samenwerking is niet vanzelfsprekend binnen de overheid. Kijk maar 
naar de vluchtelingenopvang van de afgelopen jaren: daar was het 
soms best moeilijk samenwerken tussen bijvoorbeeld het Rijk en 
gemeenten. En ook voor de gezamenlijke projecten geldt dat dit soms 
met wat vallen en opstaan ging. Als ministerie hebben we dit kindje 
van de veiligheidsregio’s geholpen met lopen en praten en ik spreek 
dan ook graag mijn waardering uit voor de behaalde resultaten. 
Samenwerken is essentieel. Zonder samenwerking komen we niet 
verder. Die beweging moet we gaande houden.” 

aandacht voor snelheid, publiek en partnerships 
Ook Bruls staat positief tegenover de oogst van de drie gezamenlijke 
projecten. “Dit zijn mooie resultaten, maar na vanmiddag zie ik wel 
één belangrijk aandachtspunt, namelijk de snelheid. We hebben 
vanmiddag gezien dat er veel en snelle veranderingen gaande zijn 
en dan duren deze projecten – met een doorlooptijd van twee 
jaar – te lang. Ik denk dat we meer op competenties moeten sturen. 
Over één jaar ziet de wereld er weer anders uit en dat vraagt wat van 
bestuur en personeel.” Hoe Bruls die dynamiek ziet? “Dat we een 
vierjarige cyclus gaan doorbreken, zie ik wel zitten, maar dat 
moeten we dan wel goed vormgeven. Eventueel met hulp van de 
wetgever, de minister. Belangrijk daarbij is het meenemen van het 
grote publiek en gemeenten. Dat wordt de grootste klus, want we 
moeten dan een denkwijze aanpassen. En we hebben gezien bij het 
thema water hoe moeilijk dat is.” 

De nieuwe partnerships die binnen het domein ontstaan, juicht 
Bruls toe: “Ontdek wat de ander kan. Slimme partnerships zijn juist 
leuk: je kan snel ageren. Mooi om deze beweging te zien, maar ik zie 
graag goede concrete voorbeelden, met doorberekeningen. Flexibel 
denken kan erg efficiënt zijn.” Naast efficiency ziet Bruls nog een 
groot voordeel in partnerships: “Het is verrassend om te zien dat 
sommige partners beter in bepaalde materie zitten dan overheids-
organisaties zelf, bijvoorbeeld als het gaat om wetgeving.”  
 
Aansluitend op het inhoudelijk programma vond de kennisdeling 
tussen verschillende partners al volop plaats tijdens het walking dinner.  

Marco Zannoni, directeur COT Instituut voor Veiligheids- en 
Crisismanagement begeleidde de sessie als dagvoorzitter.

Meer informatie over de Strategische Agenda en de drie 
gezamenlijke projecten vindt u op www.strategische-agenda.nl. 

bestuurlijke netWerkkaarten 

Tijdens de bestuurlijke sessie ontvingen alle aanwezigen een uitvouwbare 
kaart met daarin de actuele bestuurlijke netwerkkaarten van waterbeheer, 
bestrijding stralings incidenten, telecommunicatie en elektriciteit en gas. 
De netwerkkaarten beschrijven de bestuurlijke verantwoordelijkheden en 
verplichtingen in crisisbeheersing. Ze zijn bedoeld als handvat en 
oriëntatiepunt waarmee verantwoordelijk bestuurders en beleidsteams 
tijdens een (dreigende) crisissituatie hun eigen besluitvorming en aanpak 
kunnen vormgeven. 

Wilt u één of meer exemplaren hiervan ontvangen? 
Stuurt u dan een e-mail aan info@veiligheidsberaad.nl.

Samen voorbereid op 
crises van de toekomst
Hoe goed kent u uw (crisis)partners? 
Is de samenwerking naar wens geregeld 
of wilt u graag iets verbeteren? 
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Van project Water en Evacuatie naar een resultaat voor 
“Watercrises en ernstige wateroverlast”
Met het project Water en Evacuatie is door de minister van Veiligheid en Justitie, het 
Veiligheidsberaad en de Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen (SMWO) 
een grote duw in de rug gegeven aan de gezamenlijke voor bereiding van veiligheidsregio’s, 
waterschappen, Rijkswaterstaat en het ministerie van VenJ op de crisisbeheersing bij een 
overstroming. Waterveiligheid en met name overstromingen zijn en blijven één van de 
gevaren in dit land met de grootste impact. Niet alleen voor wat mensenlevens betreft. De 
economische gevolgen van een overstroming, zeker in bepaalde delen van ons land, kunnen 
desastreus zijn en generaties na ons beïnvloeden. 

De toekomstige generaties staan toch al voor een opgave; de 
klimaatverandering zorgt voor zeespiegelstijging en bodemdaling. 
De uitdaging om ons land droog te houden wordt steeds groter. Vanuit 
meerlaagsveiligheid is natuurlijk de eerste laag, de fysieke bescherming 
tegen het water, van het grootste belang. Maar we moeten ons meer 
dan ooit bewust zijn dat de snelheid van de klimaatverandering, zoals 
nu voorspelt, de kans dat het toch een keer fout gaat vergroot en 
alleen de eerste laag niet voldoende blijkt te zijn.
Maar wat kunnen we doen de effecten te beperken? De tweede laag, 
hoe een gebied is ingericht en wordt gebruikt, vormt hiervoor een 
basis. Is het waterrobuust en kan het een overstroming weerstaan 
zonder teveel schade? 
De derde laag, de crisisbeheersing is er om te zorgen dat de directe 
gevolgen van een overstroming worden beperkt. Slachtoffers en 
schade beperken is hierbij primair maar het is een illusie dat alles 
kan worden gered door hulpdiensten. De samenleving zal als geheel 
zelf weerbaar moeten zijn om een watercrises te weerstaan. 
Overheden moeten de samenleving hierbij faciliteren. In de tweede 
laag door verstandige inrichtings- en gebruikskeuzes en in de derde 
laag door mensen de handelingsperspectieven te bieden die nodig 
zijn om niet in gevaar te komen. 

Maar wat is het beste handelingsperspectief? Deze vraag is niet 
eenvoudig te beantwoorden. Wat in de ene dijkring het beste hande-
lingsperspectief is, leidt misschien in een andere tot meer slachtoffers 
of schade. Het vereist maatwerk; de kennis hiervoor zit binnen de 
regio’s bij waterschappen, veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat, gemeen-
ten maar ook bij vitale infrastructuur partners zoals netwerkbeheerders 
van elektriciteit en gas, drink waterbedrijven en burgers. Dit zijn de 
zaken waarover we nu moeten nadenken en bepalen wat ze gaan doen 
als een watercrisis (en dat is ook de dreiging van een overstroming) er 
is. Als we dan nog moeten gaan nadenken is het te laat.

projectresultaten
Ondanks dat het project een eerste focus had op overstromingen en 
evacuatie werd in de loop van het project duidelijk dat er meer was. 
Ook hevige regenbuien kunnen leiden tot maatschappelijke 
verstoring en grote schade. 
Twee belangrijke elementen voor ons project zijn dus geweest: 
informatie en impact. Het proces van de voorbereiding op water-
crises begint met het verzamelen van informatie en het op basis 
hiervan komen tot een impactanalyse en vervolgens een strategie 
over “wat, waar en wanneer te doen”: de handelingsperspectieven. 

De handreiking Impactanalyse begeleidt de veiligheidsregio’s en haar 
partners door een proces van negen stappen waarin de diverse vragen 
aan bod komen. Met als beoogd resultaat een kaart waarop de 
leefbaarheid van gebieden na een overstroming is aangegeven. 
Hierbij wordt ook duidelijk welke pijnpunten er zijn; onwenselijke 
situaties die niet eenvoudig of vanuit crisisbeheersing op te lossen 
zijn. Het zijn deze pijnpunten die opgelost kunnen worden door 
maatregelen in de eerste of tweede laag van meerlaagsveiligheid.

Na de Impactanalyse volgen de vier processtappen van de hand reiking 
Strategie voor Handelingsperspectieven. Als je weet hoe leefbaar een 
gebied is na een overstroming, wat kan je dan nog doen? Moet er 

 ■ Marcel Matthijsse 
Projectleider, Veiligheidsregio Zeeland

 ■ Carlo Post 
Directeur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

doelstelling project Water en evacuatie
Met de uitvoering van het project Water en Evacuatie dragen 
de betrokken organisaties gezamenlijk zorg voor het vormge-
ven van de derde laag van de meerlaagsveiligheid (crisisbe-
heersing). Het gaat hierbij om het concreet beschikbaar hebben 
van kennis over de leefbaarheid van gebieden bij de per gebied 
geldende hoogwaterscenario’s. Op basis van die kennis kunnen 
bijvoorbeeld kansen en onmogelijkheden van preventief of 
reactie, horizontaal en/of verticaal evacuatie worden ingeschat 
en voorbereid zodat daarover tijdig en voldoende onderbouwd 
in een crisissituatie kan worden beslist en gehandeld. 
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preventief worden geëvacueerd en hoelang gaat dat duren, moeten 
mensen schuilen op hun zolder of in een hoog gebouw, hoeveel 
reddingscapaciteit is er en hoelang gaat het dan duren voordat we 
iedereen uit overstroomd gebied hebben kunnen halen? De strategie 
wordt bepaald aan de hand van een tijdlijn. Hoe lang is er idealiter 
nodig om maatregelen uit te voeren zowel voor als na een overstro-
ming. Dit geeft ook inzicht in hoeveel slachtoffers en schade er ontstaat 
als er minder tijd beschikbaar is. Is dit acceptabel of gaan we voor die 
uitzonderlijke gevallen dat er een serieuze dreiging is toch maar de 
maatregelen nemen, wetend dat de kans dat we het voor niks doen 
altijd vele malen groter is dan dat een overstroming zal plaatsvinden?
Maar ook al hebben we als overheid dit allemaal in kaart; de 
samenleving zal het grootste deel van de voorbereiding zelf moeten 
gaan doen. Hiervoor is de handreiking “Samenredzaamheid bij 
watercrises en ernstige wateroverlast” opgesteld. Deze bevat tools 
voor alle betrokken partijen om gezamenlijk een communicatiestra-
tegie op te stellen voor het vergroten van de bewustwording dat een 
overstroming ook in Nederland mogelijk is. Het gaat er vooral om dat 
de informatie die aan burgers en bedrijven inhoudelijk overal 
hetzelfde is en stimuleert om na te denken wat te doen als het een 
keer dreigt te overstromen of overstroomt.

In de gids “Informatie-uitwisseling bij overstromingen en ernstige 
wateroverlast” is te vinden welke vragen je zou moeten stellen, waar 
je antwoorden kan vinden, welke systemen er beschikbaar zijn, hoe 
verschillende werkvelden elkaar kunnen “verstaan” en welke functies/
rollen er bij de diverse partners in de crisisorganisatie moeten zijn 
ingevuld. Een onmisbare gids voor het kunnen uitvoeren van de 
Impactanalyse, bepalen van de strategie en de juiste communicatie 
naar de burgers. 

Met de partners in de Stuurgroep Management Watercrises en 
Overstromingen (SMWO) is een gezamenlijk meerjarenprogramma 
opgesteld waarin de veiligheidsregio’s hebben afgesproken om in 
2018 de Impactanalyse gereed te hebben. In 2020 wordt dit dan 
gevolgd door een strategie voor handelingsperspectieven. 

Verder zijn er twee business cases gemaakt voor het verder ontwik-
kelen van de kennisdeling tussen waterpartijen en veiligheidsregio’s 
en de kwaliteitsborging. Voor dit laatste is aangehaakt bij het 
strategische project “Kwaliteit en Vergelijkbaarheid”.
Kortom: Alle producten zijn gereed. Maar …

Het “echte” werk moet nu in de veiligheidsregio’s, samen met 
waterschappen, Rijkswaterstaat, vitale infrastructuurpartners worden 
uitgevoerd. De implementatie van de handreikingen moet worden 
ingepast in al het “reguliere” werk. Hoeveel tijd er nodig is, hangt af 
van verschillende factoren: Hoeveel partijen zijn betrokken, hoe 
gedetailleerd wil men analyseren en wanneer is alle informatie 
beschikbaar? Van belang is dat het proces wordt gestart en gaandeweg 
kunnen er altijd nog keuzes worden gemaakt. Bij de ene veiligheids-
regio is er een bestuurlijk commitment vooraf wenselijk, bij de andere 
is waterveiligheid een prioriteit binnen een beleidsplan. Alle 
producten zijn zodanig opgezet dat deze regionale verschillen 
mogelijk zijn. Wat wel zeer wenselijk is, is dat de uitkomsten van het te 

doorlopen proces in iedere regio op dezelfde afwegingen tot stand 
komen. Alleen dan is het mogelijk om in stroomgebieden of langs de 
kust ook bovenregionaal de juiste afwegingen te maken. 

We zien dat veiligheidsregio’s met waterschappen in diverse delen 
van dit land al gezamenlijk projecten starten, een prima opmaat 
naar bovenregionale plannen en strategie. 
De methodiek om te komen tot een Impactanalyse en een strategie 
is zeker ook bruikbaar voor andere crisistypen. 

Toen het project in 2015 startte, is een ontdekkingsreis begonnen 
waarin de twee werelden van water en van crisisbeheersing elkaar 
moesten gaan vinden. Het realisatieteam, bestaande uit de 
thematrekkers op de diverse deelonderwerpen, de uitvoerend 
projectleider, projectsecretaris en vertegenwoordigers van IenM en 
VenJ, kwam periodiek bij elkaar om de voortgang door te spreken. 
Het opdrachtteam waarin de opdrachtgevers vertegenwoordigd 
waren beoordeelde de resultaten. 

In de themagroepen is door vertegenwoordigers van waterschap-
pen, Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio’s, operationele diensten en 
andere partijen hard gewerkt om de producten te realiseren. In 
totaliteit hebben binnen het project zo’n 80 mensen geparticipeerd 
bij de diverse thema’s.

Primair stond dat we geen dikke stapel papier wilden maar 
een bruikbaar geheel. De resultaten zijn dan ook gedigitali-
seerd in de vorm van een infographic. Op onswater.ifv.nl is 
het resultaat te vinden. 

Aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd is heel veel dank 
schuldig. De crisisbeheersing voor waterveiligheid staat weer op de 
kaart, het land is in beweging. In een land als Nederland mag dat 
volgens ons ook niet anders.
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Ken je ellende

Om goede invulling te kunnen geven aan de crisisbeheersing is het noodzakelijk dat de 
veiligheidsregio’s precies weten wat er in hun verzorgingsgebied gebeurd als er een 
overstroming plaats vindt. Of wel “ken je ellende” zoals de directeur van een bij het project 
Water en Evacuatie betrokken veiligheidsregio het zo mooi weet te verwoorden. 

 ■ Gertjan Winter 
Beleidsmedewerker risicobeheersing, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

handreiking impactanalyse
Om de veiligheidsregio’s te faciliteren bij het in kaart brengen van 
de impact van een overstroming of ernstige wateroverlast is de 
Handreiking Impactanalyse opgesteld. Toen de projectgroep aan deze 
klus begon, was nog het idee dat het een handreiking risicoanalyse 
moest worden, maar hier zijn we snel van afgestapt. In een risico zit 
de component “kans” en daar kijkt de handreiking niet naar. De 
kans dat een overstroming plaats vindt wordt al bepaald in de norm 
voor de waterkering. De veiligheidsregio’s moeten zich voorberei-
den op het geval dat het toch mis gaat.

De handreiking is geschreven als een procesbeschrijving. Het proces dat 
veiligheidsregio’s moeten doorlopen, om samen met partners de 
impact van een overstroming of ernstige wateroverlast te bepalen, 
wordt net zo belangrijk geacht als de uitkomst. Elkaar goed kennen en 

weten waar elkaars taken, 
verantwoordelijkheden en 
expertise ligt, is immers cruciaal 
voor een goede crisisbeheersing.

Het proces van de Impact analyse 
bestaat uit het beantwoorden 
van negen hoofdvragen. Bij het 
beantwoorden van de vragen is 
er ruimte voor de veiligheidsre-
gio’s om zelf keuzes te maken ten aanzien van samenwerking en 
gedetailleerdheid. Een watercrisis zal zich waarschijnlijk niet aan 
veiligheidsregio-grenzen houden. Het is daarom mogelijk om de te 
onderzoeken gebieden zo te kiezen dat logische verbanden tussen 
veiligheidsregio’s en waterbeheerders ontstaan. Daarna worden 
scenario’s bepaald die zich kunnen voordoen in het te onderzoeken 
gebied. Dit zijn onderdelen van de eerste twee stappen uit het 
proces. Vervolgens worden de volgende vragen gesteld.
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• Wie of wat worden er getroffen, bij welke waterdiepte?
• Bij welke waterdieptes, stroomsnelheden en na welke tijdsduur 

ontstaat er een probleem?
• Welke keteneffecten kunnen optreden bij welke waterdieptes, 

stroomsnelheden en tijdsduren?
• Wat is de benodigde hersteltijd voor vitale infrastructuur en 

vitale objecten?
• Hoe leefbaar is het gebied nog bij betreffende waterdieptes en 

tijdsuren?
• Welke mogelijkheden voor aanwezigen zijn er om te vluchten/

schuilen?

Ten slotte wordt de analyse afgrond met het beantwoorden van de 
vraag waar in het gebied de pijnpunten liggen die nadere beschou-
wing vragen binnen het concept meerlaagsveiligheid. Het is niet 
aan de veiligheidsregio’s om deze pijnpunten zelf op te lossen, maar 
wel om ze te benoemen en eventueel te adresseren aan verantwoor-
delijke partijen zoals bijvoorbeeld gemeenten en bedrijven.

handreiking handelingsperspectieven
Het doel van de Handreiking Handelingsperspectieven is het bieden van een 
handvat voor veiligheidsregio’s en hun partners om in de koude fase 
te bepalen welke handelingsperspectieven voor burgers bij over-
stromingen (en ernstige wateroverlast) het beste zijn, dat wil zeggen 
leiden tot de minste slachtoffers in het overstroombare gebied. 
Uitgangspunt bij de te formuleren handelingsperspectieven is zelf- en 
samenredzaamheid conform de visie Bevolkingszorg op orde 2.0 
(Veiligheidsberaad, 2014). De handreiking Handelingsperspectieven 
ondersteunt de veiligheidsregio’s en hun partners bij het proces om 
te komen tot die handelingsperspectieven.

evacueren
Onderzoek heeft uitgewezen dat preventief evacueren bij een 
(dreigende) overstroming niet altijd mogelijk is. Soms is het zelfs 
onwenselijk om te evacueren. De handreiking spreekt dan ook niet 
alleen over preventief evacueren als handelingsperspectief, maar 
brengt onderscheid aan in voor, tijdens en na de overstroming en 
gaat ook in op aspecten als wegblijven, schuilen, vluchten en redden.

vervolg op de impactanalyse
De Handreiking Handelingsperspectieven borduurt voort op de uitkomsten 
van de Impactanalyse. Er zijn opnieuw vier hoofdvragen geformu-
leerd. Het beantwoorden van deze vier vragen leidt tot een hande-
lingsperspectief per postcodegebied. Deze handelingsperspectieven 
kunnen door het bestuur van de veiligheidsregio worden vastgesteld. 
Door het vooraf vaststellen van het handelingsperspectief per gebied, 
kan onnodig tijdverlies tijdens de watercrisis worden voorkomen. 
De besluitvorming tijdens de crisis is hiermee goed voorbereid en 
hoeft alleen getoetst te worden op uitvoerbaarheid. Hiervoor wordt 
in de handreiking ook een hulpmiddel aangereikt.

interactieve infographic
Om het werken met de handreikingen te vergemakkelijken is een 
interactieve infographic gemaakt. De infographic visualiseert de 
vragen en met behulp van het “drukken op knoppen” kom je precies 
in het deel van de handreiking dat nodig is voor het beantwoorden 
van de betreffende vraag. Om de gebruikers van de handreiking nog 
verder te helpen, kunnen zij via de infographic ook diverse 
hulpmiddelen en websites direct benaderen.

voor meer informatie
g.winter@vrzw.nl en https://www.ifv.nl/kennisplein/water-en-
evacuatie/publicaties/water-en-evacuatie

Handelingsperspectieven voor, tijdens en na een overstroming

Voor

Blijven

Schuilen
In woning/instelling
In publieke schuilplaats

Wegblijven

Opvang buiten  
bedreigd gebied

Terugkeer  
woning/instelling

Geïmproviseerd 
schuilen

Weggaan

Tijdens Na

Evacueren Redden

mailto:g.winter%40vrzw.nl?subject=
https://www.ifv.nl/kennisplein/water-en-evacuatie/publicaties/water-en-evacuatie
https://www.ifv.nl/kennisplein/water-en-evacuatie/publicaties/water-en-evacuatie


THEMA: SAMEn voorbErEid op criSES vAn dE ToEkoMST

12 | Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing 2017 - 3

Handreiking Samenredzaamheid

In Nederland woont meer dan de helft van de mensen in 
een gebied dat kan overstromen. Veiligheidsregio’s werken 
samen met waterbeheerders aan bescherming van ons land 
tegen hoogwater. Maar de natuur is grillig en ondanks alles 
kan het toch een keer misgaan. 

Mensen die zichzelf én hun buren in veiligheid kunnen brengen bij 
een overstroming of ernstige wateroverlast. Weten wat je moet 
doen en oog hebben voor je omgeving. Dat is het doel van de 
Handreiking Samenredzaamheid bij overstromingen en ernstige 
wateroverlast. 

 ■ Ingrid van den Berg 
Communicatieadviseur, GHOR Hollands Midden

handreiking samenredzaamheid
De handreiking bevat een modelaanpak voor risico- en crisis-
communicatie voor veiligheidsregio’s en hun (water)partners, 
opgesteld door een kernteam van communicatieadviseurs van 
veiligheids regio’s en waterschappen. Ontwikkeld is een praktische 
aanpak voor de vier niveaus:
• informeren in de “koude” fase waarin nog niets aan de hand is;
• alerteren als in het buitenland een situatie zich voordoet die ook 

in een regio in Nederland kan gebeuren; 
• waarschuwen als een overstroming dreigt;
• alarmeren als de overstroming zeker gaat plaatsvinden.
Voor elk van de vier fasen worden onderwerpen voor een bood-
schap, strategie en in te zetten middelen aangereikt. 

van veilig achter de dijken naar het kan een keer 
misgaan
We zijn gewend om de boodschap uit te dragen dat “we veilig zijn 
achter de dijken”. Deze boodschap moet anders. Uit onderzoek en 
publieksreacties op “Overstroomik.nl” blijkt dat mensen het 
waarderen geïnformeerd te worden over risico’s, zodat zij zelf een 
afweging kunnen maken wat ze kunnen doen. 

Kijk op www.overstroomik.nl 
Zie hoe hoog het water bij u komt en hoe u zich kunt 
voorbereiden.

begin nu
Daarom moeten veiligheidsregio’s nu al aan de slag met het 
informeren over wat je als burger nu al kan doen om je voor te 
bereiden op overstromingen en ernstige wateroverlast. Als straks 
die overstroming dreigt dan kan de boodschap beter worden 
afgestemd op de dan geldende situatie, maar ontbreekt ook de tijd 
voor mensen om zich nog voor te bereiden. Daarom worden 
veiligheidsregio’s aangespoord om nu al te beginnen met het 
informeren. Hiervoor is een landelijke boodschap ontwikkeld die 
via het IFV beschikbaar wordt. 

ken je regio en elkaar
Benut ook deze fase, waarin nog niets aan de hand is, om alvast de 
regio in kaart te brengen. Hoe ziet je regio er qua doelgroep uit. 
Bespreek de handelingsperspectieven voor jouw regio. Wat is je 
boodschap straks: weggaan of verticaal evacueren (naar zolder). 
En als mensen wegmoeten, via welke wegen wil je dat ze de regio 
uitgaan? Maak afspraken met je partners over de boodschap, 
strategie, in te zetten middelen en hoe je straks met elkaar 
communiceert als je regio overstroomt of dreigt te overstromen.

http://www.overstroomik.nl
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Gids informatie-uitwisseling

De gids is gemaakt binnen het project Water en Evacuatie. Er zijn veel overheden en andere partners betrokken om 
slachtoffers en schade bij overstromingen en ernstige wateroverlast te voorkomen en te beperken. Die organisaties 
moeten optimaal samenwerken en elkaars taal en werkwijze begrijpen. Om juiste besluiten te nemen, is goede informatie 
belangrijk. Die informatie moet worden gedeeld en geduid door experts.

 ■ Paul Spaan 
Waterschap Vallei en Veluwe

De gids gaat in op de volgende vragen.
• Welke informatie hebben we nodig?
• Hoe moet je die duiden?
• Met wie deel je die informatie en hoe doe je dat?
• Hoe kom je tot gezamenlijke besluitvorming?
De gids is bedoeld voor waterspecialisten van waterschappen, 
Rijkswaterstaat en veiligheidsregio’s om een optimale informatie-
uitwisseling te realiseren.

In de gids wordt opgeroepen de informatiebehoefte samen in kaart 
te brengen. Veel van deze informatiebehoefte kan al in de koude fase 
verkend worden. Wacht niet tot de crisis er is! Besef dat bij een 
daadwerkelijke dreiging de situatie zal afwijken van die op de vooraf 
geproduceerde kaartlagen. Zorg dat je hier flexibel op kunt inspelen.
Waterschappen en Rijkswaterstaat geven in samenwerking met het 
Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) het waterbeeld. Dit 

geeft inzicht in het actuele en te verwachten dreigingsniveau. Maar 
ook andere partijen leveren informatie zoals het KNMI. Het 
waterbeeld kan informatie geven over de volgende onderwerpen: 
overstromingen/wateroverlast/droogte/gebied met watercrisis/
schade aan watersysteem en maatregelen/nafase en herstel.

In de gids staat hoe we met de middelen die we nu hebben, voor 
een passende informatie-uitwisseling bij watercrisis kunnen zorgen 
en waar we dit kunnen verbeteren. Met nieuwe ontwikkelingen zijn 
in de toekomst meer verbeteringen mogelijk.
ICT is vanzelfsprekend een onmisbaar onderdeel in de crisisbeheer-
sing. Maar op dit vlak kan er zonder goede afspraken en afstemming 
heel veel mis gaan. Alle partijen zullen hun informatie op gezamen-
lijke kaarten moeten delen. Ze moeten dus dezelfde taal gebruiken. 
Dezelfde standaarden en formats toepassen. De modellen, 
kaartlagen en simulaties zijn gecompliceerd en bestaan uit allerlei 
berekeningen, variabelen en aannames. Het resultaat zal altijd door 
experts toegelicht moeten worden omdat zij als geen ander weten 
hoe de brongegevens geduid moeten worden. De techniek is 
ondersteunend.
Voor de professionals bij veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat en 
waterschappen is het Landelijk Informatiesysteem Water en 
Overstromingen (LIWO) de input voor risicoanalyses, planvorming, 
opleiden, trainen en oefenen, besluitvorming, communicatie en 
risicobeheersing. LLIWO en GEO4OOV worden technisch gekoppeld 
in een Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) plot. In de gids 
wordt opgeroepen tot het doen van een check op veertien onderde-
len van informatiedelen. Zo vraagt de gids naar het kennen van de 
collega’s informatiemanagement bij de partners. Welke afspraken 
heb je met hen gemaakt? Hebben we toegang tot elkaars kaartla-
gen? Wordt er regelmatig geoefend? En zo voort.

Het vierde deel van de gids gaat in op de aansluiting van de 
waterbeheerders op de veiligheidsregio’s. De rol en taken van de 
liaisons en informatiecoördinatoren is nader uitgewerkt en de 
noodzaak van opleiden, trainen en oefenen is beschreven.

Ten slotte is een reader toegevoegd die ingaat op de algemene 
werking van het watersysteem, hoe we ons kunnen beschermen, 
welke waterrisico’s kennen we? Wat kan de waterbeheerder doen? 
Welke basiskennis is nodig voor informatiecoördinatoren water-
beheer en liaisons waterbeheer? Het bevat informatie voor de 
aankomende medewerkers in de crisisbeheersing zodat zij zich in 
korte tijd de basale kennis van crisisbeheersing eigen kunnen maken.
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Versterking risico en crisisbeheersing 
stralingsincidenten in vogelvlucht

 ■ Ronald de Meij 
Projectleider namens de VR, DPG VR Zeeland

 ■ Edwin Meekes 
Projectleider namens VenJ, hoofd Veiligheidsregio’s, NCTV

verbinding, beWustzijn en beWeging
De kernbegrippen die centraal staan bij het project Versterking 
Risico- en Crisisbeheersing stralingsincidenten. Vanaf de start van 
het project is duidelijk geweest dat het project met name van 
meerwaarde zou zijn als zou worden ingezet op samenwerken met 
en aanhaken op (potentiële) initiatieven van de verschillende 
spelers op dit thema. Een in sterke mate faciliterende en verbin-
dende rol typeert de werkwijze in de afgelopen twee jaar.

Het project startte op het moment dat de “wereld van de nucleaire 
veiligheid” in toenemende mate in beweging kwam. De maatschap-
pelijke en politieke aandacht (onder meer ingegeven door de ramp 
in Fukushima, Japan in 2011 en zorgen over de kerncentrales in 
België) werd steeds groter. Op Rijksniveau was sprake van de 
vorming van één autoriteit (de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en 
Stralingsbescherming: ANVS) die moest waken over de nucleaire 
veiligheid en stralingsbescherming en ook de ministeriële verant-
woordelijkheid voor dit onderwerp werd overgeheveld van de 
minister van Economische Zaken naar de minister van 
Infrastructuur en Milieu. Tegelijkertijd was er al een tijd sprake van 
een “gesprek” tussen Rijkspartijen en veiligheidsregio’s over de 
betekenis van de verantwoordelijkheidsverdeling ten aanzien van de 
voorbereiding op en beheersing van stralingsincidenten. Hierbij 
speelde onder meer mee dat bij veel partijen niet duidelijk was dat 
het vraagstuk veel breder gaat dan de voorbereiding op incidenten 
rond een Kerncentrale (zgn. A-objecten). Stralingsbronnen zijn in 
heel Nederland aanwezig in ziekenhuizen, laboratoria, industrie en 
worden ook dagelijks door Nederland vervoerd ten behoeve van 
onder meer medische zorg (zogenaamde B-objecten).

Dit dynamische speelveld heeft de afgelopen twee jaar tot een 
werkwijze geleid waar continue in gesprek met een brede groep van 
stakeholders (onder meer in de vorm van een klankbordgroep) is 
gekeken welke vragen leefden, welke activiteiten al ondernomen 
werden en welke bijdrage het project nog zou kunnen leveren om 
het hogere doel – namelijk het structureel versterken van de 
voorbereiding op en beheersing van stralingsincidenten – met alle 
stakeholders samen te realiseren. Deze werkwijze heeft nog een 
ander duidelijk doel gehad namelijk zorg dragen voor continuïteit 
ook nadat het project zou stoppen. “Borging” was en is een 
belangrijk punt van aandacht.

de basis
Startpunt was het realiseren van een solide basis van waaruit 
betrokken partijen samen konden werken, “De basis op orde”.
• Dus duidelijkheid over de betekenis van verantwoordelijkheden 

en wat partijen van elkaar mogen verwachten. Onder meer een 
geactualiseerde Bestuurlijke Netwerk Kaart (in opdracht van het 
Instituut Fysieke Veiligheid, IFV) en actualisaties van het 
Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten (door het ministerie 
van IenM) en het Responsplan NCS (door de ANVS, zie artikel) 
dragen hieraan bij. 

• Kunnen werken met duidelijke “basis”informatie die voor alle 
stakeholders beschikbaar is en waarbij gebruik wordt gemaakt van 
zo veel mogelijk dezelfde begrippen. Het IFV, RIVM en de ANVS 
spelen hierin een belangrijke rol (zie artikel van IFV/RIVM/ANVS).

• Tot slot werken binnen een sterk netwerk waarin partijen elkaar 
op het juiste niveau ontmoeten en waaruit in gezamenlijkheid 
richting gegeven kan worden aan de noodzakelijke doorontwik-
keling van het vraagstuk van de beheersing van stralingsinciden-
ten (zie artikel van DCC IenM).

De uitdaging die aan de zijde van de Veiligheidsregio’s nog gevoeld 
wordt, is de wens om gezamenlijk op te kunnen treden en onder-
ling effectief informatie en kennis en kunde te kunnen uitwisselen. 
De Veiligheidsregio Zeeland is portefeuillehouder en gevraagd 
namens de Veiligheidsregio’s eerste aanspreekpunt te zijn binnen 
onder meer de stuurgroep van de beheersstructuur NCS. Invulling 
van deze rol en zorgdragen dat de belangen van alle regio’s 
behartigd kunnen worden is een uitdaging. De exacte vormgeving 
van deze structuur tussen regio’s is nog in wording.
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het risico
Bewustzijn van taak, verantwoordelijkheid maar ook van de risico’s 
bij het thema stralingsincidenten is cruciaal voor partijen om zich 
effectief voor te kunnen bereiden. Hierbij speelt bij stralingsinci-
denten niet alleen het fysieke risico, maar juist ook de communica-
tieve uitdaging een belangrijke rol. Straling heeft te maken met een 
“gekleurd” beeld bij het merendeel van de burgers maar ook 
hulpverleners. Een scherper beeld van wat straling werkelijk 
inhoudt, maar ook waar stralingsbronnen allemaal aanwezig zijn en 
wat partijen van elkaar mogen verwachten waar het gaat om de 
voorbereiding op stralingsincidenten, was nodig. Vanuit het project 
is bijgedragen aan het nader ontsluiten door de ANVS van de 
informatie over de aanwezigheid van B-categorie stralingsbronnen 
in veiligheidsregio’s. De ANVS is in gesprek met een aantal veilig-
heidsregio’s om te bepalen hoe de informatievoorziening richting 
de regio’s meer structureel in te richten. Om het bewustzijn verder 
te kunnen vergroten en vergunninghouders en regio’s meer met 
elkaar in contact te brengen, zijn verder in opdracht van het project 
door IFV en RIVM twee masterclasses ontwikkeld over stralingsinci-
denten (zie artikel over Masterclass van IFV/RIVM).

capaciteiten effectief kunnen inzetten
Op het gebied van effectieve voorbereiding en planvorming is 
vanuit het projectondersteuning geboden aan trajecten als de 
realisatie van het NCS en Responsplan NCS (zie eerdere stukken), 
maar ook is de afgelopen jaren intensief bijgedragen aan de nadere 

uitwerking, door VWS en andere partijen, van de strategie rond de 
distributie van jodiumtabletten (zgn. jodiumprofylaxe: zie artikel 
van VWS).

Tot slot heeft het project kunnen bijdrage aan de totstandkoming 
van initiatieven op het gebied van risico- en crisiscommunicatie. 
Communicatie die zeker op het terrein van nucleaire veiligheid en 
stralingsincidenten van cruciaal belang is. De aandacht in politiek 
en maatschappij voor dit onderwerp is, zoals eerder al gezegd, 
groot. Dit vraagt om goede contacten tussen alle partijen om zeker 
te kunnen stellen dat een helder en begrijpelijk verhaal gedeeld kan 
worden met burgers en politiek. Maar dat tegelijkertijd ook een 
heldere strategie ontstaat over wat te doen mocht er toch een 
incident plaatsvinden en hoe daarbij te communiceren. Het 
ministerie van IenM en de ANVS hebben een stevige voortrekkersrol 
genomen op dat aspect, waarbij veiligheidsregio’s en sector hen 
goed kunnen ondersteunen (zie artikelen DCO IenM en ANVS).

Al met al heeft het project de afgelopen twee jaar en in de aanloop 
daar naar toe, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de groei 
die het werkveld van risico en crisisbeheersing rond stralingsinci-
denten heeft doorgemaakt. De verbinding tussen partijen is 
versterkt, het onderling begrip is gegroeid en het bewustzijn dat het 
om een vraagstuk gaat waar iedereen een rol bij speelt, is meer 
aanwezig. Maar ook het besef dat we niet klaar zijn, staat iedereen 
op het netvlies.
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Gezamenlijke kennisontsluiting rondom stralingsincidenten

Welke bevoegdheden heeft een burgemeester bij een transportongeval met een stralingsbron? Voor welke maatregelen 
zijn preparatiezones ingesteld? Welke partijen zijn betrokken bij de respons op stralingsincidenten? En hoe kan ik een 
stralingsincident melden? Verschillende partijen stellen via hun websites informatie op het gebied van stralingsincidenten 
beschikbaar. Hier lagen kansen voor verbeteringen. Die zijn nu doorgevoerd: de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en 
Stralingsbescherming (ANVS), het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en het RIVM stemmen, om de zoektocht te vereenvou-
digen en te versnellen, hun openbare kennisdossiers op elkaar af. 

 ■ Caren Mertens 
Coördinator Infopunt Veiligheid Instituut Fysieke Veiligheid

 ■ Teetske van Gorcum 
Coördinator beheer Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise 
Netwerk RIVM

 ■ Bettine Hilbrands 
Communicatieadviseur Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

 ■ Martina Duyvis 
Onderzoeker Instituut Fysieke Veiligheid

Een van de hoofdthema’s van het project Versterking Risico- en 
Crisisbeheersing Stralingsincidenten van het Ministerie van VenJ en het 
Veiligheidsberaad is Basis op orde. In dit kader hebben ANVS, IFV en RIVM 
een verbinding tussen hun kennisdossiers tot stand gebracht met als 
doel kennis op het gebied van stralingsincidenten beter te ontsluiten 
voor hun doelgroepen, onder andere hulpverleningsdiensten, 
beleidsmakers, bestuurders, kennisinstituten en de nucleaire branche. 
ANVS, IFV en RIVM hebben verschillende, maar deels ook dezelfde 
doelgroepen. Daarom bestaat er enige overlap tussen de beschikbaar 
gestelde informatie: er zijn documenten die in meer dan één dossier 
staan. Die overlap is niet bezwaarlijk aangezien het belangrijkste is dat 
de doelgroepen de voor hen relevante informatie makkelijk kunnen 
vinden. ANVS, IFV en RIVM houden elkaar op de hoogte van wijzigingen 
in hun dossiers en linken in de dossiers naar de oorspronkelijke bron 
van de informatie. Op deze wijze worden de dossiers effectiever 
up-to-date gehouden en kan bestaande en nieuwe kennis beter 
ontsloten worden voor de doelgroepen.
Elke organisatie behoudt hun eigen kennisdossier, bereikbaar via de 
hieronder genoemde websites. Op de website van de ANVS is onder 
andere informatie te vinden over vergunningen, veiligheidsrapporten, 
beschikkingen, aangiften, stresstesten en milieueffectrapporten. De 
RIVM-website bevat onder meer praktische informatie voor lokale 
hulpdiensten en overheden, zoals wetenschappelijke rapporten en 
artikelen en informatie over het Nationaal Meetnet Radioactiviteit. In het 
dossier Stralingsincidenten van het IFV staan onder andere documenten 
die bestemd zijn voor hulpdiensten en overheden, documenten waarin 
deze partijen genoemd worden in het kader van risico- en crisisbeheer-
sing, incidentbestrijding en nazorg en rapportages over incidenten.
De koppeling tussen de kennisdossiers van ANVS, IFV en RIVM betreft 
alleen documenten die bestemd zijn voor openbare publicatie; 
besloten informatie van de ANVS en het RIVM valt hier buiten.

aansluiting ncs-beheerstructuur
Samen met de beheergroep van het Nationaal Crisisplan 
Stralingsincidenten (NCS) wordt bekeken hoe de aansluiting op de 
NCS-beheerstructuur vormgegeven kan worden.

Websites
ANVS: https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/

stralingsincidenten
IFV: http://www.ifv.nl/kennisplein/Stralingsincidenten
RIVM: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/O/Ongevallen_en_ram-

pen/Kernongevallen

belangrijke publicaties
• Bestuurlijke netwerkkaarten crisisbeheersing (Instituut 

Fysieke Veiligheid, 2017)
• Crisiscommunicatieplan Stralingsincidenten (Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, 2017) 
Dit is een uitgave van IenM (met medewerking van de ANVS), 
zie https://www.autoriteitnvs.nl/binaries/anvs/documenten/
rapporten/2017/05/11/crisiscommunicatieplan-stralingsinci-
denten/Crisiscommunicatieplan+stralingsincidenten.pdf

• Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten (Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, 2016)

• Radiologische basiskennis kernongevallenbestrijding 
(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011)

• Responsplan Nationaal crisisplan stralingsincidenten 
(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2017) 
Dit is een uitgave van IenM die onder regie van de ANVS tot 
stand is gekomen, zie https://www.rijksoverheid.nl/binaries/
rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/04/18/respons-
plan-nationaal-crisisplan-stralingsincidenten/responsplan-
nationaal-crisisplan-stralingsincidenten.pdf

• Stralingsincidenten veiligheidsregio’s (Instituut Fysieke 
Veiligheid, 2017)

• Technische basisinformatie stralingsongevallenbestrijding 
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2015) 
Hierbij wordt op de omslag ook vermeld Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zie http://nl.sitestat.com/
rivm/rivm-nl/s?link.documenten_en_publicaties.wetenschap-
pelijk.rapporten.2015.oktober.technische_basisinformatie_str
alingsongevallenbestrijding&ns_type=pdf&ns_url=http://
www.rivm.nl/dsresource?objectid=554c24cc-5d00-452e-
a3de-5e31bd06b296&type=org&disposition=inline

https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/stralingsincidenten
https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/stralingsincidenten
http://www.ifv.nl/kennisplein/Stralingsincidenten
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/O/Ongevallen_en_rampen/Kernongevallen
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/O/Ongevallen_en_rampen/Kernongevallen
https://www.autoriteitnvs.nl/binaries/anvs/documenten/rapporten/2017/05/11/crisiscommunicatieplan-stralingsincidenten/Crisiscommunicatieplan+stralingsincidenten.pdf
https://www.autoriteitnvs.nl/binaries/anvs/documenten/rapporten/2017/05/11/crisiscommunicatieplan-stralingsincidenten/Crisiscommunicatieplan+stralingsincidenten.pdf
https://www.autoriteitnvs.nl/binaries/anvs/documenten/rapporten/2017/05/11/crisiscommunicatieplan-stralingsincidenten/Crisiscommunicatieplan+stralingsincidenten.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/04/18/responsplan-nationaal-crisisplan-stralingsincidenten/responsplan-nationaal-crisisplan-stralingsincidenten.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/04/18/responsplan-nationaal-crisisplan-stralingsincidenten/responsplan-nationaal-crisisplan-stralingsincidenten.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/04/18/responsplan-nationaal-crisisplan-stralingsincidenten/responsplan-nationaal-crisisplan-stralingsincidenten.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/04/18/responsplan-nationaal-crisisplan-stralingsincidenten/responsplan-nationaal-crisisplan-stralingsincidenten.pdf
http://nl.sitestat.com/rivm/rivm-nl/s?link.documenten_en_publicaties.wetenschappelijk.rapporten.2015.oktober.technische_basisinformatie_stralingsongevallenbestrijding&ns_type=pdf&ns_url=http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=554c24cc-5d00-452e-a3de-5e31bd06b296&type=org&disposition=inline
http://nl.sitestat.com/rivm/rivm-nl/s?link.documenten_en_publicaties.wetenschappelijk.rapporten.2015.oktober.technische_basisinformatie_stralingsongevallenbestrijding&ns_type=pdf&ns_url=http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=554c24cc-5d00-452e-a3de-5e31bd06b296&type=org&disposition=inline
http://nl.sitestat.com/rivm/rivm-nl/s?link.documenten_en_publicaties.wetenschappelijk.rapporten.2015.oktober.technische_basisinformatie_stralingsongevallenbestrijding&ns_type=pdf&ns_url=http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=554c24cc-5d00-452e-a3de-5e31bd06b296&type=org&disposition=inline
http://nl.sitestat.com/rivm/rivm-nl/s?link.documenten_en_publicaties.wetenschappelijk.rapporten.2015.oktober.technische_basisinformatie_stralingsongevallenbestrijding&ns_type=pdf&ns_url=http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=554c24cc-5d00-452e-a3de-5e31bd06b296&type=org&disposition=inline
http://nl.sitestat.com/rivm/rivm-nl/s?link.documenten_en_publicaties.wetenschappelijk.rapporten.2015.oktober.technische_basisinformatie_stralingsongevallenbestrijding&ns_type=pdf&ns_url=http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=554c24cc-5d00-452e-a3de-5e31bd06b296&type=org&disposition=inline
http://nl.sitestat.com/rivm/rivm-nl/s?link.documenten_en_publicaties.wetenschappelijk.rapporten.2015.oktober.technische_basisinformatie_stralingsongevallenbestrijding&ns_type=pdf&ns_url=http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=554c24cc-5d00-452e-a3de-5e31bd06b296&type=org&disposition=inline
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Masterclasses Stralingsincidenten

In het kader van het project Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten hebben het IFV en het RIVM  
in opdracht van het Veiligheidsberaad een tweetal masterclasses ontwikkeld voor zowel tactisch- als  
strategisch-bestuurlijk niveau. 

 ■ Eugenie Willemse 
Freelance communicatiespecialist, Instituut Fysieke Veiligheid

doel
De twee masterclasses dragen voor beide doelgroepen bij aan het 
vergroten van de bewustwording over stralingsincidenten, het 
verbeteren van de operationele voorbereiding en crisisaanpak en 
het vergroten van het inzicht in de aanwezigheid en werking van de 
hulpstructuren bij stralingsincidenten. 

doelgroep
De masterclass voor het tactisch niveau richt zich op leiders CoPI en 
ROT, operationeel leiders, algemeen commandanten (ongeacht 
welke kolom) en vertegenwoordigers van vergunninghouders in het 
kader van de Kernenergiewet. Ook officieren van dienst, bevel-
voerders, calamiteitencoördinatoren en de (gezondheidskundige) 
adviseurs gevaarlijke stoffen – (G)AGS – kunnen deelnemen, maar 
de masterclass is niet specifiek voor deze functies ontwikkeld. 
Doelgroep van de masterclass voor strategisch-bestuurlijk niveau 
zijn voorzitters van de veiligheidsregio, deelnemers beleidsteam 
zoals burgermeesters, vertegenwoordigers in de crisiscommunicatie 
en directeuren van categorie A- of B-objecten1.

ontWikkeling
• De ontwikkeling van de masterclasses is gestart met een 

ontwerpdag met vertegenwoordigers van zes veiligheidsregio’s te 
weten: Midden- en West-Brabant, Rotterdam-Rijnmond, 
Noord-Holland Noord, Zuid-Holland Zuid, Amsterdam-
Amstelland en Zeeland.

• Een en ander heeft geleid tot twee globale ontwerpen, die door 
het IFV en het RIVM zijn uitgewerkt en waarvan het resultaat 
vervolgens aan de genoemde veiligheidsregio’s is voorgelegd.

• De definitieve ontwerpen zijn goedgekeurd door de opdracht-
gevers, te weten de projectleiders van het strategisch project 
Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten.

• Op 8 december 2016 vond een eerste pilot plaats bij het Erasmus 
MC met deelnemers uit de verschillende doelgroepen uit de zes 
betrokken veiligheidsregio’s.

• Deze pilot is grondig geëvalueerd en de resultaten zijn voor-
gelegd aan de opdrachtgevers die deze hebben besproken met de 
klankbordgroep van het strategisch project.

1 Als genoemd in de Kernenergiewet.

• De bespreking met de klankbordgroep heeft tot enkele aanpas-
singen geleid. Inmiddels zijn de genoemde verbeterpunten uit 
deze pilot verwerkt, waardoor beide masterclasses nu worden 
aangeboden, zowel via open inschrijving als een in-company 
binnen een veiligheidsregio. 

inhoud
Deelnemers van de masterclass Stralingsincidenten op tactisch 
niveau gaan aan de slag met de volgende thema’s: ioniserende 
straling, landschap van crisisbeheersing, juist optreden bij een 
stralingsincident en de samenwerking tussen operationele diensten 
en vergunninghouders. Een deel van deze thema’s komt ook terug 
in de masterclass Stralingsincidenten strategisch-bestuurlijk niveau, 
namelijk ioniserende straling en het landschap van crisisbeheer-
sing. Daarnaast is er in deze masterclass aandacht voor de impact 
van nucleaire- en stralingsongevallen in categorie A- en categorie 
B-objecten, rollen en verantwoordelijkheden van operationele 
diensten, bestuurders en vergunninghouders en de rol van 
crisiscommunicatie. De gemeenschappelijke thema’s kunnen bij 
uitvoeringen aan beide doelgroepen gelijktijdig gegeven worden, 
waardoor interactie tussen beide doelgroepen mogelijk is. 
Vervolgens kunnen beide doelgroepen dan binnen hun eigen 
masterclass verder oefenen.

pilot ervaringen
Uiteraard zijn de eerste ervaringen van deelnemers aan de pilot 
belangrijk. De masterclass Stralingsincidenten tactisch niveau werd 
overall gewaardeerd met een 7.5 en de masterclass Stralingsincidenten 
bestuurlijk niveau met een 7.1. Behalve een waardering op een aantal 
stellingen hebben deelnemers ook enkele algemene opmerkingen 
gemaakt over de masterclasses, bijvoorbeeld:
 to-the-point, inhoudelijke refresher, gezamenlijke werkelijkheid 

creëren, discussie met collega’s (tactisch niveau);
 complexiteit van de materie wordt voldoende helder, sluit goed 

aan op de praktijk (strategisch-bestuurlijk niveau);
 goede informatie en discussie (strategisch-bestuurlijk niveau).

Voor meer informatie over de inhoud van de masterclasses of over 
mogelijke uitvoeringen, als open aanbod of maatwerk in uw eigen 
veiligheidsregio, kunt u per e-mail contact opnemen met 
belinda.boere@ifv.nl. 

mailto:belinda.boere%40ifv.nl?subject=
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Beheerstructuur Nationaal Crisisplan 
Stralingsincidenten en vernieuwd NCS

 ■ Departementaal Coördinatiecentrum  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Naar aanleiding van de instelling van de Autoriteit Nucleaire 
Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en de overdracht van de 
verantwoordelijkheden voor de nucleaire crisisbeheersing van de 
minister van Economische Zaken naar de minister van 
Infrastructuur en Milieu in mei 2015, is er gewerkt aan de aanpas-
sing van de beheerstructuur van het Nationaal Crisisplan 
Stralingsincidenten (NCS).

Dit heeft ertoe geleid dat op 1 januari 2017 een nieuwe samenwer-
kingsstructuur in het kader van het beheer van het NCS in werking is 
getreden. Een structuur onder regie van het ministerie van IenM, 
maar met stakeholders van zowel Rijkszijde, als Veiligheidsregio’s 
en nucleaire sector, die gezamenlijk “zorgdragen” voor een 
adequate voorbereiding op de aanpak van stralingsincidenten.

De beheerstructuur NCS kent een Stuurgroep onder leiding van de 
directeur-generaal Rijkswaterstaat, waarin naast Rijkspartijen als de 
ANVS, VWS en de NCTV ook de portefeuillehouder Nucleair (VR 
Zeeland) namens de Veiligheidsregio’s en de vereniging Nucleair 
Nederland namens de sector vertegenwoordigd zijn. Door de 
Beheergroep NCS en verschillende NCS-werkgroepen wordt 
aandacht besteed aan thema’s als meten, planvorming, opleiden 
trainen en oefenen, communicatie en regionale implementatie.

De Stuurgroep NCS vormt het sluitstuk van het systeem van het 
beheer van het NCS en draagt zorg voor de sturing van de gehele 
keten.

Het NCS-beheer richt zich op een integrale benadering van alle 
typen “stralingsincidenten” zoals die in de Kernenergiewet worden 
gedefinieerd.

Hoewel de voorbereiding op de bestrijding van B-incidenten/
stralingsincidenten onder de verantwoordelijkheid van de veiligheids-
regio valt, wordt onder de NCS-beheerstructuur de voorbereiding op 
(internationale, nationale en regionale) A-incidenten en de voorberei-
ding op de regionale B-incidenten in samenhang opgepakt. Daarbij zal 
onder andere aandacht worden besteed aan de planvorming en de 
afstemming met zowel de nationale als de regionale crisisstructuur, 
kennis- en informatie-uitwisseling, samenwerking tussen “nationaal” 
en “regionaal”, de landelijke kennis- en adviesstructuur (het CETsn) en 
de vraagregie. Waar aandacht of uitwerking op het punt van 
B-incidenten binnen de kaders van het NCS noodzakelijk is, zal dit 
belegd worden binnen de werkgroep Regionale Implementatie.

Vanuit de “all-hazard” gedachte binnen deze kaders valt respons ten 
gevolge van “moedwilligheid” als thema ook onder het beheer van 
het NCS. Specialistische – met moedwilligheid samenhangende – 
onderwerpen zoals “Security” en “Capaciteiten” blijven belegd bij 
de daarvoor functionerende gremia.

nationaal crisisplan stralingsincidenten
In het kader van de actualisatie van de nationale planvorming voor 
kernongevallen en stralingsincidenten werd in november 2016 de 
nieuwe versie van het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten (NCS) 
door de Stuurgroep Nationale Veiligheid vastgesteld. In deze versie 
zijn ontwikkelingen zoals de oprichting van de Autoriteit Nucleaire 
Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en de overgang van de 
politieke verantwoordelijkheid voor de nucleaire crisisbeheersing 
van de minister van EZ naar de minister van IenM ook vastgelegd in 
het NCS.

De huidige versie van het NCS zal samen met het gelijktijdig 
geïntroduceerde Responsplan NCS en het eind mei geïntroduceerde 
Crisiscommunicatieplan Stralingsincidenten NCS als basis dienen 
bij de voorbereiding op de begin 2018 te houden Nationale 
Nucleaire Oefening.

Stuurgroep NCS

Beheergroep NCS

Regionale 
Implementatie

LAMSCommunicatie
Plannen en 
procedures

OTO

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/04/18/nationaal-crisisplan-stralingsincidenten/nationaal-crisisplan-stralingsincidenten.pdf
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Responsplan nCs 2017

Eenheid Planning en Advies nucleair wordt 
Crisis Expert Team straling & nucleair

 ■ Tom Klomberg en Leonie Wolters 
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

In het kader van de actualisatie van de nationale planvorming voor 
kernongevallen en stralingsincidenten is ook het Responsplan NCS 
vernieuwd. Het Responsplan NCS 2017 vervangt per 1 april 2017 het 
oude Responsplan NPK (Nationaal Plan Kernongevallen) uit 2011. 
In het nieuwe Responsplan NCS is het nieuwe kennis- en advies-
netwerk voor stralingsincidenten – het Crisis Expert Team straling & 
nucleair (CETsn) – opgenomen alsmede de laatste interventie-
waarden en preparatiezones uit het Harmonisatiebesluit van 2014.

crisisorganisatie en radiologisch en 
gezondheidskundig expertise netWerk
Naar aanleiding van de evaluatie van de Nationale Stafoefening 
nucleair 2011 en de evaluatie van het ongeval in Moerdijk (2011) is de 
crisisstructuur Stralingsongevallen van de Eenheid Planning en 
Advies nucleair (EPAn) per 1 april 2017 omgezet in CETsn (Crisis 
Expert Team straling & nucleair). Er is een scheiding aangebracht 
tussen expertise en beleid. Het CETsn levert een deskundige-advies 
en beleidsafwegingen worden gemaakt in de nationale, departe-
mentale of regionale crisisstructuren.

Het Crisis Expert Team straling & nucleair (CETsn) is een nationaal 
kennis- en adviesnetwerk dat rapporteert en adviseert over de 
radiologische en gezondheidskundige consequenties van (dreigende) 
kernongevallen en andere stralingsincidenten aan bestuurders en 
besluitvormers in de nationale en regionale crisisstructuur.

flexibele adviesstructuur
Het CETsn voorziet in een flexibele adviesstructuur en kan daarmee 
beter op een grote diversiteit van stralingsincidenten met grote 
verschillen in dynamiek inspelen. Verder zijn kennisadvies en 
besluitvorming ontkoppeld, waardoor de besluitvorming over de 
maatregelen eenduidiger wordt.
Het CETsn bestaat uit de ANVS-Crisisorganisatie (ANVS-CO), die een 
beroep kan doen op de binnen de ANVS gebundelde kennis en 
deskundigheid en het Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise 
Netwerk (RGEN), dat bestaat uit kennisinstituten onder coördinatie 
van het RIVM.

advies en maatregelen
Na analyse van de verzamelde gegevens beoordeelt het CETsn de 
situatie en stelt een advies op. Hierin staan maatregelen beschreven 
om de gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te beperken. 
Het kan gaan om twee typen maatregelen.
• Directe maatregelen: bijvoorbeeld schuilen of evacuatie van de 

bevolking uit het getroffen gebied en het al dan niet verstrekken 
van jodiumtabletten.

• Indirecte maatregelen: bijvoorbeeld adviezen voor de bescher-
ming van de voedselketen of om bepaalde landbouwproducten 
of water uit de kraan niet te consumeren.

Het CETsn adviseert ook over voorlichting aan de bevolking en 
specifieke doelgroepen (zoals landbouworganisaties en de 
industrie). De crisiscommunicatie wordt binnen de nationale 
crisisstructuur vanuit het NKC gecoördineerd.

vraagregisseur
Het CETsn is gekoppeld aan een vraagregisseur, die voor de besluitvor-
mende bestuursorganen de vragen aan de voorzitter van het CETsn 
coördineert. Bij stralingsincidenten waar de coördinatie van de 
respons op regionaal niveau ligt, is de Veiligheidsregio de vraagregis-
seur. Bij kernongevallen en stralingsincidenten waarbij de coördina-
tie van de respons op nationaal niveau ligt, is het Departementaal 
Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) van het ministerie van 
IenM de vraagregisseur.

ANVS CO:
Algemeen
Nucleair
Straling
Communicatie
Security

RGEN:

ANVS - taskforce
Defensie / CEAG
KNMI
KWR
NVIC
Rijkswaterstaat
RIKILT
RIVM

Schematische weergave Crisis Expert Team straling en nucleair

https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/cetsn/documenten/rapporten/2017/04/19/responsplan-nationaal-crisisplan-stralingsincidenten
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Risicocommunicatie nucleaire dossier – 
dat doen we samen!

 ■ Team Communicatie 
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Op 8 mei vond een (net)werksessie plaats in Den Haag, georgani-
seerd door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en 
Stralingsbescherming (ANVS) over risicocommunicatie waarbij 
diverse communicatievertegenwoordigers1 het belang van risico-
communicatie richting hun publiek onderstreepten. Met elkaar is 
een stap gezet om de informatievoorziening verder vorm te geven 
met een belangrijk gezamenlijk doel: het publiek zo goed mogelijk 
informeren.

veiligheidsregio’s en risicocommunicatie
De veiligheidsregio’s hebben een belangrijke taak als het gaat om 
inrichten van hun risicocommunicatie. De communicatie-experts 
geven aan behoefte te hebben aan feitelijke gevalideerde informatie 
om de risicocommunicatie naar hun publiek vorm te geven. De 
ANVS helpt hen daarbij. De ANVS ontwikkelt samen met de 
veiligheidsregio’s elf animaties zodat de veiligheidspartners die 
animaties kunnen gebruiken richting hun publiek. De animaties 
visualiseren het handelingsperspectief: schuilen, evacueren, 
jodiumprofylaxe en landbouwmaatregelen. De aanwezigen op de 
netwerksessie hebben de animaties bekeken. De feedback van de 
aanwezigen wordt momenteel verwerkt, waarna de animaties getest 
worden bij het publiek.

1 Aanwezig waren vertegenwoordigers van, de veiligheidsregio’s Brabant 
Zuid-Oost, Zuid-Holland Zuid, Utrecht, Haaglanden, Zeeland, Noord Limburg, 
Amsterdam, Noord-Holland Noord, het RIVM, de ministeries van IenM en 
VWS, Het FANC (Belgische Federatie Agentschap Nucleaire Controle) etc.

toolkit
De animaties zijn onderdeel van de toolkit die door de ANVS wordt 
ontwikkeld. Deze toolkit bevat hulpmiddelen voor de veiligheids-
regio’s om hun risicocommunicatie te kunnen inrichten. De 
hulpmiddelen geven input voor webteksten, bevatten Q&A’s etc.

Ter ondersteuning van de uitrol van de toolkit organiseert de ANVS 
bijeenkomsten en workshops voor communicatie-experts die te 
maken hebben met dit dossier. In de loop van het jaar vindt een 
symposium plaats. 

Wat is risicocommunicatie? 
Doeltreffende crisiscommunicatie gebeurt via voorafgaande risico-
communicatie. Risicocommunicatie is daarom de opmaat naar 
crisiscommunicatie. 
Risicocommunicatie is gericht op het informeren van de bevolking 
in algemene zin over de risico’s in Nederland of een bepaalde regio 
(inclusief het grensgebied). Risicocommunicatie gaat bijvoorbeeld 
over de mogelijkheid dat er onverhoopt iets mis gaat bij het werken 
met straling, bij nucleaire installaties of transport van nucleair 
materiaal. Ook gaat het over de potentiële effecten van een mogelijk 
stralingsincident en de maatregelen die de overheid zou kunnen 
treffen en voor welke zaken het publiek zelf verantwoordelijk is. 

Crisiscommunicatieplan Stralingsincidenten
 ■ Anja Boogaard 

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

De kans dat er in Nederland een kernongeval plaatsvindt, waarbij 
straling vrijkomt, is zeer klein, maar als een ongeval plaatsvindt 
kunnen de maatschappelijke gevolgen ernstig zijn. Daarom is het 
belangrijk goed vast te leggen hoe de communicatie is georgani-
seerd vanuit het nationale en regionale perspectief. Communicatie 
is erop gericht om te informeren, duiding te geven en handelings-
perspectief te bieden en is daarmee een belangrijk instrument om 
de crisis te managen. 

Het nieuwe Crisiscommunicatieplan Stralingsincidenten van het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu is vooral bedoeld voor de 
communicatieadviseurs van de rijksoverheid, de veiligheidsregio’s, 
gemeenten en vergunninghouders. In dit plan staan de uitgangspunten 
beschreven voor crisiscommunicatie, staat de rolverdeling op het gebied 
van crisiscommunicatie beschreven en worden stappen en communica-
tieprocessen omschreven die van kracht zijn tijdens een ernstig 
stralingsincident/ongeval. Het plan is geschreven uitgaande van de 
warme fase (crisiscommunicatie) en gaat uit van enige voorkennis van 
het beleidsterrein en communicatie-strategieën. Het is de bedoeling de 
inhoud van dit plan eigen te maken. Daarom gaan de diverse partijen de 
komende maanden diverse keren met elkaar oefenen.



Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing 2017 - 3 | 21

Week van de jodiumtabletten

In oktober wil het ministerie van VWS jodiumtabletten laten bezorgen bij ongeveer 1,1 miljoen huishoudens in grote delen van 
Nederland. Het gaat om een preventieve maatregel om de voorbereiding op een kernongeval te versterken.

 ■ Michiel Hoorweg 
Coördinator Crisisbeheersing, ministerie van VWS

In 2014 heeft de minister van Economische Zaken besloten dat de 
voorbereiding op kernongevallen in Nederland beter moest 
aansluiten bij de maatregelen die worden voorbereid in België en 
Duitsland, zodat we in staat zijn om dezelfde maatregelen te treffen 
als over de grens. Met name voor de voorbereiding van de maatregel 
jodiumprofylaxe betekende dat een grote verandering.

Bij kernongevallen kan radioactief jodium vrijkomen. Als mensen 
dat binnenkrijgen hoopt het zich op in de schildklier, waar het op 
termijn schildklierkanker kan veroorzaken. Dat risico is het grootste 
bij kinderen. De ophoping in de schildklier kan sterk worden 
verminderd door op het juiste moment een dosis stabiel jodium te 
slikken waardoor de schildklier “vol” raakt en het radioactieve 
jodium niet of minder wordt opgenomen.

De kans op een kernongeval wordt door deskundigen klein ingeschat. 
De kans op het ontwikkelen van schildklierkanker na inname van 
radioactief jodium is ook niet heel groot, maar met name bij kinderen 
is in onderzoek wel een significante toename aangetoond. Hoewel 
sommige experts zich daarom afvragen of het wel zo’n nuttige 
maatregel is (ook omdat de tabletten niet helpen tegen andere 
radioactieve stoffen die kunnen vrijkomen), adviseren de internatio-
nale richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie en het 
Internationaal Atoom Agentschap eenduidig om jodiumprofylaxe voor 
te bereiden in gebieden waar een te grote blootstelling aan radioactief 
jodium voorstelbaar is. Die gebieden zijn in Nederland nu berekend tot 
zones van 100 kilometer voor de meest kwetsbare doelgroepen.

oktober
De internationale richtlijnen schrijven niet voor hoe landen de 
jodiumprofylaxe moeten voorbereiden, hoewel ze aangeven dat 
dichter bij de kerncentrale predistributie de voorkeur heeft. Als 
omwonenden de tabletten al in huis hebben op het moment dat 
een emissie van radioactief jodium dreigt, kunnen ze de tabletten 
op tijd innemen, terwijl er mogelijk maar weinig tijd is om de 
tabletten dan nog uit te delen. 

In Nederland zijn we tot de conclusie gekomen dat predistributie in 
het totale voorbereidingsgebied de beste optie is. Het uitdelen van 
tabletten bij dreiging van een incident is te lastig en onzeker. Het gaat 
om dichtbevolkte gebieden en een onzeker tijdslot tussen melding, 
emissie en besmetting. Na uitgebreid overleg met de Autoriteit 
Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Veiligheidsberaad, 

veiligheidsregio’s/GHOR, GGD’en, apothekers en andere departemen-
ten heeft VWS daarom besloten dat predistributie in het totale 
voorbereidingsgebied de beste werkwijze is. We sturen tabletten in 
oktober naar de doelgroepen in verschillende zones en maken het 
mogelijk om tabletten te kopen bij apotheken en drogisterijen.

Een flinke operatie die van VWS en partners veel voorbereiding 
vraagt: goed uitleggen wat mensen met de tabletten moeten doen  
(en wat niet), maar ook waarom we dit nu doen, waarom niet iedereen 
tabletten krijgt en welke rol partners hebben in de distributie en 
communicatie. VWS bereidt een pakket voor, een website en een 
publieksinformatienummer en een toolkit met communicatie-
middelen voor partners als veiligheidsregio’s, gemeenten, artsen, 
gynaecologen en verloskundigen. Op dit moment wordt alles in de 
steigers gezet ter voorbereiding van de week van de distributie. Ieders 
hulp is nodig om een rustige predistributie uit te voeren waarin 
vragen en zorgen kunnen worden geadresseerd. Doet u mee?

Wie ontvangen de tabletten per post?
In een aantal zones zijn al eerder tabletten uitgedeeld. 
Die ontvangen nu niet opnieuw tabletten.

Kinderen tot en met 18 jaar
100 kilometer rond de kernreactoren van Borssele, Doel, 
Emsland en Tihange. 

Volwassenen tot en met 40 jaar
20 kilometer rond de kernreactoren van Borssele, Doel en Mol.

Conform internationale richtlijnen worden de tabletten 
gestuurd naar de doelgroepen die een verhoogd risico 
hebben op het ontwikkelen van schildklierkanker na 
blootstelling aan radioactief jodium. De schildklier van 
kinderen is gevoeliger voor radioactief jodium dan die van 
volwassenen. Vanaf 40 jaar is er geen verhoogd risico 
aangetoond op schildklierkanker en neemt het (beperkte) 
risico op bijwerkingen van de tabletten toe. 

Mensen die de tabletten kwijt raken, kunnen straks nieuwe 
tabletten kopen bij apotheken en drogisterijen. Ook 
bijvoorbeeld mensen die verhuizen en zwangere vrouwen 
(voor de bescherming van de foetus) kunnen daar straks 
terecht voor tabletten.
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Uit eerste hand leren van de Fukushima ramp

Wat kan Nederland leren van de ervaringen in Japan, waar 
het systeem van nucleaire incidentbestrijding flink op de 
proef werd gesteld toen op 11 maart 2011 een zeer krachtige 
aardbeving plaatsvond voor de kust van Fukushima? Deze 
aardbeving triggerde een tsunami die bij de Fukushima 
Daiichi kerncentrale de noodstroomgeneratoren overspoel-
de. Door een opeenstapeling van gebeurtenissen leidde dit 
tot een nucleaire kernsmelting en waterstofexplosies.

Rond deze centrale vraag organiseerden een aantal Nederlandse 
experts samen met de Innovatie Attaché van de ambassade in Tokio 
begin 2017 een kennismissie naar Japan. Doel van deze missie was 
om lessen en (persoonlijke) ervaringen te delen in het licht van de 
kernramp in Fukushima en daarmee beter te begrijpen welke 
tekortkomingen er waren en welke veranderingen Japan sindsdien 
doorvoert. Met deze kennis kunnen Nederlandse beleidsmakers en 
veiligheidsexperts beter inspelen op ontwikkelingen en discussies 
rond de veiligheid van kerncentrales in en rond ons land. De 
delegatie bestond uit vertegenwoordigers van Veiligheidsregio’s 
Midden- en West-Brabant, Zeeland en Brabant-Zuidoost, de 
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

niet dezelfde fouten maken
De kans op een kernramp is zeer klein. De overheid moet het risico 
daarentegen serieus nemen en zich gezamenlijk goed voorbereiden op 
dergelijke incidenten. In het verleden hebben wereldwijd kernrampen 
van grote omvang plaatsgevonden in drie centrales: Three Mile Island 
(1979), Tsjernobyl (1986) en Fukushima (2011). In Fukushima was de 
situatie omtrent de incidentbestrijding het best te vergelijken met de 
situatie in Nederland. Er zijn vele rapporten, boeken en artikelen 
verschenen over het incidentverloop, de respons en de nafase.

Uit genoemde boeken werden ruim 150 leerpunten gehaald, maar de 
persoonlijke ervaringen van hulpverleners ter plaatse ontbraken. Ook 
waren er maar weinig specialisten in Japan geweest. Tijdens een ramp 
van dergelijke aard en omvang gaan we gegarandeerd fouten maken. 
Maar wat we vooral niet moeten doen, is fouten maken die vooraf 
voorkomen hadden kunnen worden door te leren van de ramp in 
Fukushima. In juni 2015 werd contact gezocht met de Nederlandse 
ambassade in Tokio. Het Innovatie Attaché Netwerk op ambassades 
bevordert internationale technologie- en innovatiesamenwerking 
tussen bedrijven, instellingen en overheden. In 2011 is de innovatie-
adviseur vanuit de ambassade nauw betrokken geweest bij de 
informatievoorziening rond de ramp in Fukushima, onder andere 
over de stralingsniveaus. De ambassadeur heeft goede contacten bij 
Tokyo Electric Power Company (TEPCO) en relevante overheden.
Voor een aantal inleidende videogesprekken kwamen veiligheids-
specialisten van het eerste uur naar de ambassade en deelden 
ervaringen en lessen. De Nederlandse reacties bleken omgekeerd 
een welkome graadmeter voor de Japanners waardoor er een open 
sfeer ontstond. De twee uur lange gesprekken waren soms emotio-
neel, bijvoorbeeld toen managers vertelden hoe ze hun werknemers 
naar de reactor moesten sturen zonder de situatie aldaar te kennen, 
hoe ze de eerste dagen leefden op een paar droge koekjes en 
onzeker waren over het lot van hun familie.

kennismissie japan
De gesprekken leidden tot een uitnodiging van 
TEPCO om begin 2017 een grote crisisoefening 
bij te wonen op de Kashiwazaki-Kariwa 
kerncentrale (met het meeste opgestelde 
thermisch vermogen ter wereld!) en een 
bezoek te brengen aan de getroffen Fukushima 
Daiichi centrale. De ambassade heeft samen 
met TEPCO een fantastisch programma 
samengesteld voor een 10-daagse kennismissie 
naar Japan. Naast TEPCO werden ook het 
Cabinet Office, Nuclear Regulation Authority, 
Tokyo Fire Department en de Fukushima 
prefectuur bezocht.

Nederlandse delegatie met Japanse collega’s van Tokyo Electric Power Company (TEPCO)

 ■ Thorsten Hackl 
Adviseur Incidentbestrijding, Brandweer Midden- en West-Brabant

 ■ Tim van Sliedregt 
Adviseur Veiligheidsbureau, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

 ■ Rob Stroeks 
Senior Innovatie-adviseur, Nederlandse Ambassade in Tokio
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Tijdens het bezoek was de openheid en de bereidheid om lessen te 
delen opvallend. Ook werd snel duidelijk dat de Japanse cultuur en 
discipline belangrijk zijn voor het veiligheidsbewustzijn bij de 
Japanse bevolking. Bijna iedereen heeft thuis en op het werk een 
rugzak klaarstaan om zich in geval van een ramp 72 uur te kunnen 
redden. In het Tokyo Rinkai Disaster Prevention Learning Center 
leren jong en oud over zelfredzaamheid en burgerparticipatie. Op 
een toegankelijke wijze leer je bijvoorbeeld hoe je van een plastic 
tas een mitella kan maken en van een plastic fles een waterfilter.

In Fukushima maakte het bezoek aan de Daiichi-centrale behoor-
lijke indruk. Op dat moment realiseer je je heel goed wat er is 
gebeurd en wat de gevolgen zijn voor de Japanse bevolking en het 
milieu. Overal zie je afgegraven grond in zwarte zakken en verlaten 
huizen. Op de site van de Daiichi-centrale vinden volop werkzaam-
heden plaats en staat het vol met watertanks die gevuld zijn met 
grotendeels ontsmet water. Het is daar nog niet mogelijk om het 
water helemaal te ontsmetten.

Tijdens de crisisoefening bij de Kashiwazaki-Kariwa centrale zie je 
de routine en de discipline. De crisisruimte is een grote hal met 
daarin 200-250 werkplekken. Elke crisisfunctionaris draagt 
standaard een helm, hoofdlamp en veiligheidshesje met daarop het 
team waar hij bij hoort: van planner tot controleur en van operator 
tot manager. Voor Nederlandse begrippen is dit onvoorstelbaar. Er 
wordt serieus geoefend, niemand drinkt, eet, belt of roept. Er heerst 
structuur, rust en discipline.

Een centrale les die alle Japanse organisaties deelden was: erken dat 
een dergelijke ramp van grote omvang kan gebeuren en bereid je 
daar goed op voor met de juiste plannen, middelen en routines. 
Ook werd het belang benadrukt van multidisciplinair opleiden/
trainen/oefenen: routine disciplines drillen binnen vooraf 
onbekende scenario’s. Rampenplannen moeten compacter en 
handzamer worden: van draaiboek naar leidraad. Verder vernieuwt 
TEPCO de inrichting van beschermingsmiddelen voor werknemers; 
zowel aantallen, soort als distributie. 

Dit is een greep uit de vele lessen en ervaringen die verwerkt zijn in 
een missierapport. Ook zijn bij diverse partijen bijeenkomsten 
georganiseerd om over deze ervaringen te vertellen. Veel mensen 
zitten op het puntje van de stoel als je vertelt dat je echt op de site in 
Fukushima bent geweest en de directe betrokkenen hebt gesproken. 
De verhalen beklijven beter dan dat je een groep vertelt over lessen 
uit een literatuurstudie. Met name de persoonlijke verhalen maken 
het echt en tastbaar.

In 2018 staat in Nederland een grote nationale nucleaire oefening 
gepland. De lessen uit alle literatuur en de kennismissie zullen in 
het opwerkprogramma naar deze oefening worden verwerkt. Dit zal 
ook worden gedeeld met de Japanse collega’s, met wie de contacten 
zijn gegroeid tot een samenwerkingsrelatie die bijdraagt aan een 
effectieve crisisbeheersing en rampbestrijding.

De crisisruimte bij de Kashiwazaki-Kariwa centrale
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NRG brengt Petten veiligheidsorganisatie 
“up to date”

 ■ Rob Jastrzebski 
Freelance journalist

Bij de Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) in Petten en 
Arnhem worden de begrippen veiligheid en crisisbestendigheid met 
hoofdletters gespeld. NRG liet, na de kernramp in Fukushima in 2011, 
zijn onderzoeksreactor aan een stresstest onderwerpen en gaf zijn 
bedrijfsnoodorganisatie een forse upgrade. Alle schakels in de keten 
van nucleaire veiligheid en bedrijfscontinuïteit zijn up-to-date 
gebracht en geborgd. Maar NRG blijft kritisch in de spiegel kijken en 
toetst continu of de noodorganisatie past bij het risicoprofiel van dit 
bijzondere bedrijf.

De onderzoeksreactor in de Pettense duinen mag dan in de nucleaire 
sector een “kleine reactor zijn”, het is wel de grootste in zijn soort in 
Europa. En van grote internationale betekenis, want de reactor levert 
radioactieve isotopen voor medische doeleinden, waarvan wereldwijd 
dagelijks 30.000 kankerpatiënten afhankelijk zijn voor hun diagnoses 
en bestralingstherapieën. Op de Onderzoekslocatie Petten zijn in feite 
vier bedrijven gevestigd. NRG (de exploitant van de installatie), Curium 
(producent van nucleaire farmaceutische producten), ECN 
(Energiecentrum Nederland, dat onderzoek doet naar duurzame 
energie) en het JRC (Joint Research Centre van de Europese Commissie).

ontvlechting noodorganisaties
Van oudsher opereert op de Onderzoekslocatie Petten een gezamen-
lijke bedrijfsbrandweerorganisatie en in de loop der jaren zijn ook de 
interne noodorganisaties van de vier bedrijven met elkaar verweven. 
Die geïntegreerde bedrijfsnoodorganisatie van NRG en zijn buren 
leverde in de praktijk knelpunten op, die met de reorganisatie zijn 
opgelost.
Marcel Janssen, manager Quality, Health, Safety & Environment van 
NRG: “Onze noodorganisatie was in feite verantwoordelijk voor vier 
bedrijven en kende een mix van vertegenwoordigers van alle partners. 
In zo’n samenspel is het moeilijk om je eigen belangen zuiver te 
dienen. Risico’s en belangen bij NRG zijn heel anders van karakter dan 
bij de andere partners; dat kan gaan wringen in een crisissituatie die 
alle bedrijven treft. In feite kwam het erop neer dat ons crisisteam 
strategische beslissingen moest nemen voor de andere bedrijven. Dat 
werkte niet optimaal, maar gaf ook juridische onduidelijkheden. Met 
ondersteuning van Kappetijn Safety Specialists hebben we daarom 
een nieuwe visie op de bedijfsnoodorganisatie ontwikkeld. Een 
belangrijke keuze was het ontvlechten van de noodorganisaties van 
NRG en de buren. Daarmee zijn alle bedrijven individueel verant-
woordelijk voor hun eigen noodorganisatie en de veiligheid van hun 
medewerkers, afgestemd op hun eigen risicoprofiel en hun te 
beschermen belangen.”

Die ontvlechting betekent volgens Janssen niet dat er niet meer 
wordt samengewerkt. Op directie- en managementniveau hebben 
de bedrijven een gezamenlijk Intern Nood Overleg (INO) in het 
leven geroepen. Een crisissituatie bij een van de partners kan 
immers ook gevolgen hebben voor de andere partners, net als een 
gebeurtenis van buiten af. Dan zijn afstemmingsmaatregelen tussen 
de buren nodig en in het meest extreme geval kan evacuatie van de 
hele onderzoekslocatie aan de orde zijn. Dat overleg is geborgd via 
24/7 beschikbaarheid van functionarissen met directiemandaat.

ambitieniveau
De bedrijfsnoodorganisatie nieuwe stijl bij NRG vindt zijn fundament 
in nieuwe inzichten in wat het bedrijf kan overkomen en welke 
maatregelen nodig zijn om alle risico’s afdoende te beheersen. 
Jojanneke van Dongen, beleidsmedewerker noodorganisatie & 
brandveiligheid, licht toe: “Onze leidende uitgangspunten zijn dat we 
een bedrijf zijn met een specifiek risicobeeld als gevolg van onze 
nucleaire processen, maar dat we tegelijk internationaal een vitale 
voorziening zijn voor de productie van medische isotopen. Wereldwijd 
zijn dagelijks 30.000 kankerpatiënten afhankelijk van onze bedrijfs-
processen; ruim 30 procent van de wereldmarkt voor medische 
isotopen. Verstoring van ons bedrijfsproces heeft dus heel grote 
gevolgen. Bij het inrichten van onze nieuwe noodorganisatie hebben 
we ons dan ook twee vragen gesteld: wat eist de overheid van ons wat 
betreft het waarborgen van de nucleaire veiligheid? En wat zijn onze 
eigen ambities voor risico- en crisismanagement? Op de uitkomsten 
van die vragen hebben we een meer adaptieve interne noodorganisa-
tie gebouwd, die flexibel opschaalbaar is en aan te passen aan een 
grote diversiteit aan scenario’s die ons kunnen treffen.”
Van Dongen verwijst naar de stresstest die NRG liet uitvoeren om de 
crisisbestendigheid van de onderzoeksreactor te toetsen. Na de 
kernramp als gevolg van de tsunami in Fukushima werden alle 
kerncentrales in Europa verplicht aan zo’n stresstest onderworpen. 
Nederland heeft aangegeven ook een stresstest voor de Nederlandse 
nucleaire installaties uit te voeren. In deze test wordt onderzocht 
hoeveel “stretch” er in de installatie zit totdat het fout gaat.
“In de stresstest is onder andere bekeken of de installatie en 
organisatie in staat zijn om 72 uur volledig self supporting en veilig 
te functioneren. Daarbij gaat het onder andere om voldoende 
brandstof voor de noodstroomvoorziening voor alle vitale proces-
sen, borging van noodkoelwater voor de reactor, bescherming van 
het terrein, maar ook om het faciliteren van het verblijf van 
medewerkers voor die 72 uur. Bijvoorbeeld in situaties waarin onze 
medewerkers het terrein niet af kunnen. We hebben in onze analyse 
vastgesteld dat we op dergelijke 72-uurs scenario’s nog niet volledig 
waren ingesteld. Daarop hebben we onze noodorganisatie en 
voorzieningen nu aangepast en aangescherpt. Het proces heeft veel 
tijd en energie gekost, maar met een mooi resultaat. We hebben een 
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flexibel opschaalbare organisatie gerealiseerd, geënt op alle typen 
scenario’s: safety, security en stralingshygiëne. Compliance met de 
nucleaire wet- en regelgeving en eigen scenarioanalyses hebben de 
dimensies van de organisatie bepaald. We hebben onder andere de 
fysieke sterkte uitgebreid en aanvullende training en opleiding 
georganiseerd om te waarborgen dat we 24/7 over voldoende 
gekwalificeerde mensen kunnen beschikken voor de sleutelfuncties 
in de bedrijfsnoodorganisatie en het Intern Noodoverleg.”

voortgang kritische processen
Marcel Janssen noemt een stresstest als toetsingsinstrument in het 
veiligheidsdomein “onconventioneel”, omdat de test uitgaat van 
effecten en niet van de in de veiligheidswereld daarnaast gebruike-
lijke kansberekening. De specifieke risico’s en de potentieel grote 
gevolgen van incidenten in de nucleaire sector zijn bepalend voor het 
meerlaags veiligheidsstelsel, waarin redundantie van veiligheden een 
voornaam uitgangspunt is. “In geen enkele bedrijfstak is het multiple 
layer of defence-denken zo ver doorgevoerd als in de nucleaire sector. 
Dat heeft vooral met de aard van nucleaire bedrijfsvoering te maken; 
in een noodsituatie kunnen we hier niet zomaar even op een knop 
drukken en het hele reactorproces stilleggen. Cruciale processen zoals 
de reactorkoeling moeten nog lange tijd blijven functioneren. Wij 
moeten blijven nadenken en handelen om de veilige toestand te 
blijven garanderen, ook tijdens extreme omstandigheden.”
Paul Thijssen, manager nucleaire veiligheid bij één van de installaties 
van NRG, vult aan dat in het multiple layer veiligheidssysteem bij 
nucleaire inrichtingen al heel veel risico’s in de preventieve schakels 
worden afgevangen. Zo is in de schil van gebouwen al in de ontwerp-
fase de hoeveelheid brandbaar materiaal in de inrichting tot een 
minimum beperkt. “Brand is voor ieder bedrijf een drama, maar in een 
nucleaire inrichting met gevoelige besturingssystemen moet brand tot 
elke prijs worden voorkomen. Want een relatief kleinschalig incident 
op de verkeerde plaats kan heel verstrekkende gevolgen hebben. Het 
brandrisico wordt echter nooit nul procent, dus de bedrijfsbrandweer 
en de bedrijfsnoodorganisatie trainen wel gezamenlijk op dergelijke 
scenario’s. Bijzonder is dat bij een brand of ander incident in het 
gebouw altijd een operator van de nucleaire installatie met de ploeg 
mee gaat naar binnen, vanwege de specifieke kennis van de processen 
en de risico’s. Samenvattend: de redundantie in preventieve maatrege-
len en veiligheidssystemen maakt een onbeheersbare brand of ander 
incident zeer onwaarschijnlijk. Als zich toch een incident voordoet, zijn 
alle maatregelen erop gericht om binnen de geldende veiligheidsnor-
men de nucleaire processen voortgang te laten vinden.”
De nieuwe bedrijfsnoodorganisatie is nog relatief jong en de routine 
moet nog groeien, maar met gemiddeld 40 oefeningen voor het crisis 
management team zijn de randvoorwaarden voor preparatie ruim te 
noemen. De nieuwe bedrijfsnoodorganisatie, de onderliggende 
risicoanalyses en het rampbestrijdingsplan voor de inrichting, zijn 
getoetst door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingbescherming 
(ANVS) en de Reactor Veiligheidscommissie (RVC) voor de Pettense 
reactor. Zo worden alle aspecten van bedrijfscontinuïteit, incidentbe-
heersing en nucleaire veiligheid in samenhang geborgd. Toch is dat 
volgens Marcel Janssen geen reden om tevreden achterover te leunen. 
Want in een nucleaire inrichting is veiligheid nooit “klaar”.

De reactor van NRG in de Pettense duinen.

De verantwoordelijken voor de noodorganisatie van NRG. Van links naar rechts: 
Jojanneke van Dongen, Paul Thijssen en Marcel Janssen.
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nieuW rampbestrijdingsplan onderzoekslocatie petten vastgesteld

 ■ Kees Kappetijn 
Extern adviseur NRG

Op 6 april jl. heeft het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord het geactualiseerde rampbestrijdingsplan 
voor de Onderzoekslocatie Petten vastgesteld. Het plan omvat 
twee delen, die in één document zijn geïntegreerd. Deel 1 is het 
incidentbestrijdingsplan voor de nucleaire “B-objecten” op het 
terrein en een drietal niet-nucleaire scenario’s (gebouwbrand, 
fakkelbrand waterstof en chemische lekkage). Deel 2 is het 
feitelijke rampbestrijdingsplan voor de reactor.
Robert Hössen, expert crisisbeheersing bij Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord: “Omdat een nucleaire installatie een 
bijzonder risico-object is, waarmee we als veiligheidsregio 
inhoudelijk minder bekend zijn, hebben we voor een goede 
aanpak onze kennis uitgebreid door te sparren met NRG, de 
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming en met 
andere veiligheidsregio’s, in het bijzonder Zeeland. Dat leverde 
ons waardevol houvast op bij het opstellen van het plan.”
Het rampbestrijdingsplan is gemaakt in nauwe samenwerking 
met de vier bedrijven op de Onderzoekslocatie Petten; NRG als 
vergunninghouder voorop. De gezamenlijke focus was erop 
gericht de bedrijfsnoodorganisaties van de locatie Petten en de 
crisisorganisatie van de veiligheidsregio naadloos op elkaar af te 
stemmen. Hössen vervolgt: “Per scenario hebben we afspraken 
vastgelegd voor het afstemmen van acties, onderlinge commu-

nicatie en bereikbaarheid van functionarissen. Voor ieder 
scenario weten we wie binnen NRG en de andere bedrijven ons 
aanspreekpunt is. Nu komt het in de implementatiefase aan op 
het verder verfijnen van de samenwerking en gezamenlijk 
oefenen. We gaan een uitgebreid oefenprogramma uitrollen, 
met onder andere een masterclass stralingsongevallen voor het 
bestuurlijk en tactisch niveau en het CoPI-level. We hebben het 
IFV gevraagd een masterclass op maat voor ons te ontwikkelen.”
Robert Hössen is van mening dat de overheid met het nieuwe 
rampbestrijdingsplan in nauwe samenwerking met de vier 
bedrijven er alles aan heeft gedaan om de voorbereiding op 
nucleaire incidenten te optimaliseren en de veiligheid van de 
omgeving zo goed mogelijk te waarborgen. De veiligheidsregio en 
de gemeente Schagen hebben met een brede informatiecampagne 
de bevolking in de omgeving van de locatie Petten geïnformeerd 
over de risico’s en het handelingsperspectief bij incidenten met de 
reactor. In november en december 2016 heeft ook predistributie 
van jodiumtabletten plaatsgevonden, door de gemeente Schagen, 
voorbereid door de GHOR en de GGD. Robert Hösen: “De 
rijksoverheid adviseert die jodiumprofilaxe bij stralingsongevallen 
in een straal van drie kilometer rond de inrichting, maar vanwege 
de geografie rond de Pettense reactor hebben wij besloten de 
straal uit te breiden tot vier kilometer. Daarmee voorkomen we 
lastige discussies over waarom in dezelfde straat het ene huishou-
den wel jodiumpillen moet innemen en het andere huishouden 
een paar meter verderop niet.”

nucleair en brzo: de verschillen

Hoewel door verschillende regelgeving en autoriteiten 
aangestuurd, komt het veiligheidsregime voor nucleaire en 
chemische inrichtingen, conceptueel bezien, in hoge mate 
overeen. De voorbereiding op incident- en crisismanagement 
van een KEW-inrichting verschilt op een aantal punten echter 
van de voorbereiding van een BRZO-inrichting.
• De lage schade-waardes waarmee een nucleaire inrichting 

rekening moet houden voor het ontwikkelen van beheers-
maatregelen in de noodorganisatie.

• De periode waarin een nucleaire inrichting zichzelf bij een 
calamiteit veilig moet kunnen bedruipen: tot 72 uur.

• De aard van de maatregelen die de inrichting moet over-
wegen: helikoptertransport voor in- en uitvliegen van  
mensen en materieel.

• De lange duur waarop zich in een scenario negatieve  
effecten kunnen manifesteren: vaak pas na tientallen,  
soms honderden uren.
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Continuïteit van de Samenleving – 
terugblik en vervolg
Vanaf juni 2015 hebben het Veiligheidsberaad en het ministerie van Veiligheid en Justitie – samen met diverse partners – 
gewerkt aan belangrijke gezamenlijk doelstellingen, zoals die in deze speciale editie van het magazine staan vermeld. Het 
project Continuïteit van de Samenleving is een invulling van één van die gezamenlijke doelstellingen. Het project richtte zich 
op het versterken van de samenwerking (risico- en crisisbeheersing) rond de uitval van vitale voorzieningen. Doelstelling is 
actieve netwerken te organiseren waarin samenwerkingsafspraken tot uitvoering komen. Die doelstelling is grotendeels 
bereikt. In dit artikel blikken we kort terug op het verloop van dat project en op het vervolg van de gezamenlijke ambitie. 

 ■ Renee Linck 
Uitvoerend projectleider

Waarom dit project?
Het Veiligheidsberaad heeft indertijd het project “Vitale 
Partnerschappen” gestart, waarmee modelconvenanten beschik-
baar kwamen, als instrument om de samenwerking verder te borgen 
en te structureren. Sinds 2010 werden deze bestuurlijke convenan-
ten gesloten tussen veiligheidsregio’s en vitale partners. Toch bleek 
in de jaren daarna dat het lastig was dit thema voldoende aandacht 
te geven en écht te vertalen naar nieuw beleid en gedrag. Op veel 
plekken moesten de afspraken nog tot uitvoering worden gebracht. 
Dat was aanleiding voor het Veiligheidsberaad en het ministerie van 
VenJ om te starten met het project Continuïteit van de Samenleving. 
Dit project richtte zich op het versterken van de samenwerking, 
zowel horizontaal (tussen veiligheidsregio’s en partners) als ook 
verticaal (tussen veiligheidsregio’s/partners en Rijksoverheid). Ook 
vanuit partners werd al enige tijd de behoefte gevoeld en aandacht 
gevraagd voor meer landelijke samenwerking rond dit thema. 

Nel Aland (projectleider vanuit het ministerie van Veiligheid 
en Justitie): “Het project draagt bij aan de ambitie om de 
weerbaarheid van Nederland te verhogen en de crisisbeheer-
sing te verbeteren rond vitale processen. Bescherming van 
vitale infrastructuur is echter geen “Haags feestje”, maar een 
collectief belang van het rijk, de veiligheidsregio’s en de vitale 
sectoren zelf. Daarom verbinden we ons in het netwerk dat 
rond het project is ontstaan.”

doelstelling project: actieve netWerken stimuleren
Conform de doelstelling van de Strategische Agenda versterkt ook dit 
project de risico- en crisisbeheersing met als doel het voorkomen van 
maatschappelijke ontwrichting. Het project is erop gericht dat de uitval 
van (delen van de) vitale infrastructuur niet leidt tot maatschappelijke 
ontwrichting. Een adequate netwerksamen werking van bedrijven, 
veiligheidsregio’s en ministeries is daarvoor randvoorwaardelijk. Het 
project Continuïteit van de Samenleving heeft de samenwerking tussen 
veiligheidsregio’s, drinkwaterbedrijven, netbeheerders, telecompartners 
en departementen verbeterd. Het project richtte zich niet op nieuwe 

afspraken, maar op het tot uitvoering brengen van de bestaande 
afspraken. Dat vroeg een andere aanpak, dan veel andere projecten. Het 
ging niet om resultaten in de vorm van notities of rapporten. Het ging 
veel meer om het bij elkaar brengen van partijen, het aanjagen, 
ondersteunen en faciliteren van netwerken met betrokkenen. Zodat zij 
gezamenlijk de verdere voorbereiding ter hand konden nemen. 

Een netwerk is “een duurzaam sociaal verband van een aantal 
crisispartners met als doel het elkaar informeren over relevante 
ontwikkelingen, het maken van samenwerkingsafspraken en 
het monitoren van successen en eventuele knelpunten daarin.”

Netwerken ondersteund

• Landelijk Netwerk Continuïteit
• Netwerk Limburg
• Netwerk Vitaal 2.0 (Noord Nederland)
• Netwerk Noord-Holland Vitaal
• Netwerk West Brabant
• Netwerk Oost-Vijf
• Netwerk Zeeland

Kennisproducten

• Handreiking “De veiligheidsregio bij dreigende verstoring/uitval van 
vitale voorzieningen” 

• Het virtueel kantoor Continuïteit voor de Samenleving (geborgd bij 
Kennisbank IFV)

• Prioritaire agenda met samenwerkingsafspraken tussen regio’s, Rijk 
en vitale partners

• Infosheets rond prioritaire thema’s (4x) en “Infosheet nooddrinkwater”
• Rapportage “Publiek-privaat samenwerken aan continuïteit van de 

samenleving” - Stand van zaken per oktober 2016
• Landelijk actieprogramma 2017-2020
• Rapportage van de eindmeting “Publiek-privaat samenwerken aan 

continuïteit van de samenleving” - stand van zaken mei/juni 2017

Alle kennisproducten zijn beschikbaar via: http://www.strategische-
agenda.nl/project/continuiteit-van-de-samenleving 

Ontwikkelingsproducten 

• Pilot “netcentrisch samenwerken Gasunie en partners” gerealiseerd
• Leerarena “werken in netwerken”
• Leerarena “alarmeren en informeren”
• Leerarena “netcentrisch samenwerken”
• Verkenning “samenwerken in responsfase”

http://www.strategische-agenda.nl/project/continuiteit-van-de-samenleving
http://www.strategische-agenda.nl/project/continuiteit-van-de-samenleving
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opbrengsten project
Met het project Continuïteit van de Samenleving is geïnvesteerd in de 
uitvoering van de samenwerkingsafspraken tussen veiligheidsregio’s, 
departementen en partners in de vitale infrastructuur. De afgelopen 
twee jaar heeft het projectteam decentrale netwerken ondersteund en 
in sommige gevallen ook helpen inrichten. Het project heeft in de 
afgelopen jaren “hands-on” ondersteuning en procesbegeleiding 
geleverd. Daarnaast heeft het project kennisproducten ontwikkeld 
om die netwerksamenwerking te ondersteunen. Producten zoals de 
“handreiking” met een rolbeschrijving van alle partijen, de “lande-
lijke agenda continuïteit” en het “landelijke actieprogramma” zijn 
samen met veiligheidsregio’s, NCTV en partners in de vitale infrastruc-
tuur ontwikkeld. De producten werden daarmee al snel in de praktijk 
gebruikt. Op basis van een inventarisatie van oktober 2016 bleek dat 
veel regio’s en partners met de handreiking aan de slag waren 
gegaan.1 Ook de diverse infosheets worden gebruikt door betrokke-

1 Zie ook rapportage “Publiek-privaat samenwerken aan continuïteit van de 
samenleving” - Stand van zaken per oktober 2016. 

nen. Daarnaast heeft het project ook een besloten digitale kennisom-
geving (“virtueel kantoor”) tot stand gebracht, waar partijen relevante 
documentatie en voorbeelden kunnen uitwisselen. Het virtueel 
kantoor CvdSL is gerealiseerd in samenwerking met het IFV en 
ondergebracht bij het kennisplein. 
In de eindmeting is in kaart gebracht hoe de netwerksamenwerking 
er nu voor staat.2 Daaruit blijkt dat de meeste decentrale netwerken 
een impuls hebben gekregen. In die gebieden is een nieuwe 
actielijst of plan van aanpak ontstaan waaraan nu invulling wordt 
gegeven. De beoordeling van de samenwerking wisselt per netwerk 
en per onderwerp. Zo kan de samenwerking rond de crisiscommu-
nicatie als voldoende worden beoordeeld, terwijl de samenwerking 
rond het regionaal risicoprofiel in datzelfde netwerk “voor 
verbetering vatbaar” wordt beoordeeld. Gemiddeld genomen geven 
netwerken aan dat voldoende invulling wordt gegeven aan de 
samenwerking. De borging van die samenwerkingsafspraken in de 
“warme fase” vraagt echter continu aandacht. Daarbij zijn vele 
mensen betrokken en ook zij moeten goed op de hoogte zijn van de 
gemaakte afspraken. Juist omdat uitval van de vitale infrastructuur 
in onze samenleving zo weinig voorkomt en betrokkenen dus 
weinig praktijkervaring kunnen opdoen. Een volgende stap in de 
versterking van de samenwerking zal dan ook meer gericht moeten 
zijn op die responsfase (zie vervolg met landelijk actieprogramma).

landelijk netWerk continuïteit
Uitvoering van de samenwerkingsacties ligt nadrukkelijk bij de 
mensen, die het samen moeten doen. Het project heeft daarom vanaf 
de start een landelijk netwerk opgericht waarin betrokken professionals 
van veiligheidsregio’s, departementen en private partners in de vitale 
infrastructuur participeren. In het Landelijk Netwerk Continuïteit wordt 

2 “Publiek-privaat samenwerken aan continuïteit van de samenleving - Stand 
van zaken per juni 2017.

Arjen Littooij (projectleider vanuit de Raad van Directeuren 
Veiligheidsregio’s): “De samenwerking tussen de overheid 
en bedrijven in de vitale infrastructuur krijgt steeds meer 
invulling door middel van interregionale publiek-private 
netwerken. Die blijken een prima structuur voor veiligheids-
regio’s en bedrijfsleven om elkaars processen te leren 
kennen én om invulling te geven aan de samenwerkings-
convenanten die de vitale partners eerder met de regio’s 
hebben gesloten. Een dergelijke samenwerking legt een 
basis voor de responsfase. Daarin hebben we elkaar keihard 
nodig.”

Netwerkbijeenkomst op Schiphol oktober 2016 © Renee Linck
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door middel van netwerkbijeenkomsten inzicht verkregen in de 
verbonden organisaties en processen, casuïstiek met elkaar besproken 
en ervaringen uitgewisseld. In het totaal zijn in de projectfase 7 van 
dergelijke landelijke netwerkbijeenkomsten georganiseerd, die goed 
werden bezocht (40-50 deelnemers per keer). Ook werd in verschillende 
werkgroepen of coalities gewerkt aan verbetering van de samenwerking 
rond bepaalde thema’s. Alle partijen in het Landelijk Netwerk 
Continuïteit hebben aangegeven belang te hechten aan verdere 
continuering van het netwerk en gezamenlijk vervolgacties. 

vervolg: landelijk actieprogramma 
De gezamenlijke vervolgacties zijn weergegeven in een landelijk 
actieprogramma voor de komende jaren (tot 2020). In dit programma 
worden diverse kleinere en grote acties benoemd op het vlak van 
kennisuitwisseling en -ontwikkeling en ondersteuning van de 
netwerken. Waaronder het periodiek inzichtelijk maken van de 
netwerksamenwerking, het organiseren van “peer-reviews” voor 
mensen in de respons, het opstellen van een infosheet voor crisisteams, 
het organiseren van bijeenkomsten rond crisiscommunicatie rond 
vitaal, het investeren in kennis over de Bestuurlijke Netwerkkaarten 
Crisisbeheersing etc. Tevens worden verbindingen gelegd naar lopende 

initiatieven en activiteiten, zoals het programma Netcentrisch Werken 
(IFV) en het project Vitap (vitale aanbieders, vakdepartementen en 
NCTV). Het actieprogramma borgt daarmee wat al is bereikt en geeft een 
impuls aan de gezamenlijke inzet voor de komende jaren.

Bevolkingszorg in relatie tot continuïteit 
van de samenleving

 ■ Mathijs Paf 
Secretaris Landelijk Netwerk Bevolkingszorg en Landelijk Overleg 
Coördinatoren Bevolkingszorg

 ■ Susan van Petten 
Coördinator Bevolkingszorg, Instituut Fysieke Veiligheid, tevens bij 
veiligheidsregio Gelderland Zuid

Het uitvallen van elektriciteit, gas of water heeft zeer vervelende 
consequenties. Iedereen heeft hier wel eens mee te maken gehad. We 
zien dat het moment, de situatie en de duur van de storing van grote 
invloed is op welke overlast en schade ontstaat en hoe het betreffende 
incident wordt ervaren. Continuïteit van de samenleving/nutsvoorzie-
ningen vormde dan ook het onderwerp van een themabespreking van de 
leden van het Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg (LOCB).
• Het LOCB is een samenwerkingsverband van de coördinatoren 

bevolkingszorg uit alle 25 veiligheidsregio’s. Samen met de 
gemeenten in de betreffende veiligheidsregio coördineren zij de 
gehele voorbereiding van de bevolkingszorg die nodig is bij 
incidenten in Nederland.

• Gemeenten zijn betrokken in de veiligheidsregio’s door een 
coördinerend gemeentesecretaris of coördinerend Functionaris. 
Deze 25 functionarissen treffen elkaar als groep veelal rond een 
specifiek thema enkele keren per jaar; ook wel het Landelijk 
Netwerk Bevolkingszorg.

bevolkingszorg op orde 2.0
In 2012 is een eerste rapport uitgebracht met de titel Bevolkingszorg op orde 
– De vrijblijvendheid voorbij. Een herijkingstraject heeft geleid tot een 
tweede versie van het rapport BZOO 2.0 – Eigentijdse bevolkingszorg 
volgens afspraak1. De nota is breed omarmd en door het landelijke 
Veiligheidsberaad in 2014 vastgesteld als leidraad voor verdere 
inrichting van bevolkingszorg. De visie gaat uit van de kracht van de 
burger, de redzaamheid en zelfredzaamheid van de inwoners in 
Nederland. In de voorbereiding op de hulpverlening is de focus dan 
ook gericht op de “verminderd zelfredzamen”. Dit is geen statische 
doelgroep, maar altijd ingegeven op basis van het betreffende incident. 
Voor enkele specifieke taken (voorbereide zorg) zijn prestatie-doelstel-
lingen verwoord. Indien de hulpvraag de voorbereide zorg overstijgt, is 
improvisatie het uitgangspunt. Gemeenteambtenaren zijn hier prima 
toe in staat, zoals ook is gebleken uit diverse incidentevaluaties.
Het voorbereiden op incidenten waarbij nutsvoorziening (vitale 
infrastructuur) uitvallen, lijkt in eerste instantie wat op gespannen 
voet te staan met de omarmde visie van zelfredzaamheid van de 
Nederlandse bevolking. Echter, ook hiervoor moeten de burger en 
hulpverleningsdiensten het risico (onder-)kennen, zich daarop 
voorbereiden en aan verminderd zelfredzamen denken. 

1 http://www.ifv.nl/kennisplein/bevolkingszorg-gemeente/publicaties/
bevolkingszorg-op-orde-2-0

Henri Lenferink (burgemeester van Leiden, binnen het 
Veiligheidsberaad bestuurlijk portefeuillehouder voor dit 
project) is tevreden, maar ziet ook nog verbetermogelijkhe-
den. “Op papier is de samenwerking goed geregeld. Nu was 
de praktijk aan de beurt. De samenwerkingspraktijk is 
complex vanwege de diverse betrokken organisaties en 
spreiding van verantwoordelijkheden. Ieder heeft zijn taak te 
doen, maar we zullen daarover wel de afstemming moeten 
blijven opzoeken. Ik ben blij met de netwerken, die nu zijn 
ontstaan, maar wil graag dat de komende periode geïnves-
teerd wordt in de samenwerking tijdens de responsfase. 
Dan zijn vaak andere mensen aan zet en ook zij zullen op de 
hoogte moeten zijn van de specifieke samenwerkingsopgave, 
die de uitval van vitale infrastructuur met zich meebrengt.”

mailto:/kennisplein/bevolkingszorg-gemeente/publicaties/bevolkingszorg-op-orde-2-0?subject=
mailto:/kennisplein/bevolkingszorg-gemeente/publicaties/bevolkingszorg-op-orde-2-0?subject=
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Waar focus je dan op? Heb je dan in beeld welke groepen er 
verminderd zelfredzaam zijn? En: hoe communiceer je met je 
inwoners als de stroomvoorziening dit niet meer mogelijk maakt? 
Vooral de communicatie richting inwoners – inclusief de boodschap 
van de burgemeester – is van wezenlijk belang.

crisisorganisatie ook “getroffen”
De uitval van een nutsvoorziening of vitale infrastructuur heeft 
gevolgen op de inwoners maar ook op de crisisorganisatie. Politie, 
brandweer en GHOR hebben bij stroomuitval de beschikbaarheid over 
een eigenstandig alarmerings- en communicatienetwerk (C2000). 
Stroomuitval leidt al snel tot uitval van het (mobiele) telefoonverkeer. 
De alarmering van gemeentelijke functionarissen vindt grotendeels 
met belcomputers plaats of anderszins; uitgangspunt is de mobiele 
telefoon. Dat geldt ook voor de communicatie tussen crisisfunctiona-
rissen van (gemeentelijke) organisaties of contact met de ketenpart-
ners (stroomleverancier, netbeheerder, drinkwaterbedrijf etc.). Het 
invloedgebied van een stroomstoring is vaak groot; de communicatie 
onderling is dan een uitdaging op zichzelf.

bevolkingszorgprocessen
Als we kijken naar de processen van Bevolkingszorg in het kader 
van het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2016, dan is 
afstemming noodzakelijk met de vitale partners als het gaat om 
crisiscommunicatie en het voorzien in primaire levensbehoeften 
(tegenwoordig onderdeel van Publieke zorg). 

De crisisorganisatie moet haar communicatieactiviteiten afstem-
men met de communicatieactiviteiten van andere overheden en 
externe partners. Met welke partijen moet worden samengewerkt, 
hangt direct samen met de aard en omvang van het incident. 
Belangrijk is dat de volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
• crisiscommunicatie is een cyclisch proces van analyse, advies en 

aanpak, gericht op het realiseren van de operationele doelen 
“informatievoorziening”, “schadebeperking” en “betekenisgeving”;

• voor de burger is eenduidige berichtgeving van groot belang; 
communicatie over en in belang van de hulpverlening is aan de 
Veiligheidsregio (één bron, één bericht);

• alle partijen zijn zich bewust van de eigen (wettelijke) verant-
woordelijkheden en bevoegdheden en van die van de andere 
betrokken partijen;

• alle partijen weten “van welk domein” zijzelf zijn en communice-
ren uitsluitend over zaken die dat domein betreffen;

• alle partijen tonen zich bereid om in geval van conflicterende 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden communicatiekeuzes 
te maken/geschillen te beslechten vanuit het maatschappelijke 
belang, het voorzien in de maatschappelijke informatiebehoefte. 

Indien de drinkwatervoorziening langer dan 24 uur uitvalt, levert het 
drinkwaterbedrijf nooddrinkwater op de door gemeenten aangewe-
zen distributiepunten. Gemeenten dragen zorg voor de aanwijzing 
van geschikte distributiepunten (één per 2.500 inwoners), voor de 
bemensing daarvan en voor het verzorgen van overige logistieke 
ondersteuning (bijvoorbeeld de doorlevering aan niet of minder 
zelfredzamen). Een nauwe samenwerking tussen het drinkwater-

bedrijf en de sectie Bevolkingszorg is nodig. Bij de inzet van 
nooddrinkwater worden de meeste zaken vanuit het ROT met de 
sectie Bevolkingszorg afgestemd en gecoördineerd.

Bij een uitval van de energievoorziening heeft de stroomleverancier geen 
minimale leveringsplicht. De gezamenlijke inspanningen zijn er 
uiteraard op gericht om de maatschappelijke en (economische) 
schade zo veel mogelijk te beperken. Ook hiertoe zijn er op het niveau 
van de Veiligheidsregio afspraken gemaakt met de netwerkbeheerders 
en vastgelegd in convenanten. Uitval van de gasvoorziening betekent 
veelal dat de verwarmingsketels weer opgestart dienen te worden en 
vergen een gestructureerde aanpak. Heldere communicatie met de 
burger/belanghebbenden is dan uiteraard van groot belang. 

samen oefenen – elkaar kennen!
Samen oefenen helpt om kennis en begrip te krijgen van elkaars 
taken, werkwijze en gebruikte begrippen, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden. Voor de bevolkingszorgprocessen geldt dat we 
elkaar, bevolkingszorg, veiligheidsregio’s en ketenpartners, kunnen 
versterken als we weten hoe we elkaar kunnen bereiken en wat we 
van elkaar kunnen verwachten ten tijde van een calamiteit. 

Figuur: Schematische weergave van door de overheid te leveren bevolkingszorg
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Noodenergievoorziening, wie gaat daar eigenlijk over?

In de afgelopen jaren heeft Nederland een aantal groot schalige 
stroomstoringen en langdurige gasstoringen mee gemaakt. Denk 
aan de stroomstoring in Noord-Holland op 27 maart 2015 waarbij 
1 miljoen klanten zonder stroom zaten. Of de gasstoringen in 
Velsen-Noord, Apeldoorn en recentelijk Ede, waarbij wijken 
meerdere dagen van gas waren verstoken. 
Uitval van energie leidt snel tot verschillende keteneffecten. De 
afhankelijkheid van (met name) stroom wordt alleen maar groter. 
Bij al deze incidenten vraagt men dan ook al snel naar noodenergie-
voorziening. Bij stroomuitval heeft dit betrekking op noodstroom-
aggregaten. Bij gasuitval wordt gekeken naar maatregelen om de 
negatieve effecten van het ontbreken van gas te compenseren 
(bijvoorbeeld gasflessenwagens die een beperkte inzetbaarheid 
hebben) of de inzet van elektrische verwarming, zeker als het buiten 
koud is. Maar wie gaat daar nu eigenlijk over?

verantWoordelijkheden
Organisaties en instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het 
voorzien in noodstroomaggregaten of organiseren van elektrische 
verwarming. Anders dan vaak gedacht wordt, is de netbeheerder niet 
verantwoordelijk om noodstroom of elektrische verwarming te 
leveren. Het ter beschikking stellen van noodenergievoorzieningen is 
een maatregel die buiten de wettelijke taken en verplichtingen van de 
netbeheerder valt en is daarmee impliciet niet toegestaan.

Enerzijds heeft dat te maken met het feit dat een netbeheerder geen 
leverancier is en dus ook niet als zodanig mag optreden. Het ter 
beschikking stellen van noodstroomvoorziening of elektrische 
verwarming kan worden geïnterpreteerd als een vorm van levering. 
Anderzijds mag een netbeheerder niet discriminatoir handelen: alle 
klanten hebben dezelfde rechten op een werkende energievoorziening. 
Hierin mag geen onderscheid worden gemaakt. De inzet van nood-
stroom of het leveren van elektrische kachels voor specifieke klanten 
vanuit de netbeheerder is strikt juridisch genomen dan ook in strijd 
met dat punt.

De burgemeester of voorzitter veiligheidsregio is verantwoordelijk voor 
de aanpak van de effecten voor openbare orde en veiligheid. Vanuit de 
gemeentelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van bevolkingszorg kan 
worden aangegeven dat inzet van noodenergievoorzieningen gewenst is. 
De burgemeester of voorzitter veiligheidsregio kan verdelingsmaatrege-
len treffen bij een beperkte beschikbaarheid van elektriciteit of eventueel 
gas. Op nationaal niveau kan de minister van Economische Zaken dit ook 
doen, op grond van zijn noodbevoegdheden1.

1 Zie ook Bestuurlijke Netwerkkaart Crisisbeheersing Elektriciteit en Gas en 
Bestuurlijke Netwerkkaart Schaarste.

Vaak wordt gedacht dat de wettelijke resultaatsverplichting voor het 
leveren van nooddrinkwater door drinkwaterbedrijven ook geldt 
voor netbeheerders van gas en elektriciteit. Dat is niet zo. Wettelijk 
gezien hebben netbeheerders een inspanningsverplichting om het 
net zo snel mogelijk weer te herstellen. Daar staat tegenover dat 
klanten bij een energieonderbreking een financiële compensatie 
ontvangen, afhankelijk van de tijdsduur.

Wat doet de netbeheerder?
Naast een zo spoedig mogelijk herstel van het net, kan een 
netbeheerder bij grootschalige en langdurige onderbrekingen 
coördinerend optreden ten aanzien van het inzetten en aansluiten 
van beschikbare noodstroomaggregaten of het verstrekken van 
elektrische verwarming. Echter wel onder verantwoordelijkheid en 
op basis van prioritering door het openbaar bestuur. Op technisch 
vlak blijft de netbeheerder in the lead.

Daarnaast zorgen liaisons in de crisisteams van de veiligheidsregio 
voor de inbreng van specifieke regionale kennis van het net en 
delen zij ervaringen uit vergelijkbare situaties. Als bij een gasstoring 
wordt besloten elektrische kachels in te zetten, kunnen zij de 
risico’s daarvan aangeven. Wanneer teveel kachels tegelijkertijd 
worden aangezet, kan dit een piek in de elektriciteitsvraag opleve-
ren, waardoor het elektriciteitsnet lokaal kan uitvallen.
 
aandachtspunten inzet noodenergievoorzieningen
Wanneer inzet van noodenergievoorzieningen door het bevoegd 
gezag wordt overwogen, is het van belang de verschillende 
verantwoordelijkheden in het achterhoofd te houden. Bij crisiscom-
municatie is het daarnaast essentieel om als bevoegd gezag én als 
netbeheerder dezelfde boodschap uit te dragen met betrekking tot 
de inzet. Op voorhand is het aanbevolen om inzichtelijk te maken 
in hoeverre gekeken wordt naar zelfredzaamheid en de aanwezig-
heid van kwetsbare personen en objecten in een gebied.

 ■ Maaike Aansorgh-Bok MSc 
Adviseur crisismanagement, Alliander

Gasstoring Velsen-Noord (2015) © Jack Tillmanns
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Uitval van drinkwater … en dan?

Drinkwater is een eerste levensbehoefte en van groot belang voor de volksgezondheid. We kunnen als samenleving niet 
zonder. Daarom behoort de drinkwatervoorziening tot de top-vitale infrastructuur van Nederland. Maar wat gebeurt er als 
de drinkwatervoorziening onverhoopt uitvalt? 

 ■ drs. ing. Cor Lievers 
Teammanager Bedrijfsbureau NL, Vitens

 ■ drs. Sabine Gielens 
Stuurgroep secretaris, Vewin (Vereniging van Waterbedrijven in Nederland)

nooddrinkWater 
Vanwege het grote maatschappelijke belang van voldoende en 
schoon drinkwater, kent de Drinkwaterwet eisen op het gebied van 
leveringszekerheid en continuïteit. Eén daarvan is de resultaatsver-
plichting rondom inzet van nooddrinkwater. Wanneer de levering 
van kwalitatief goed drinkwater voor langer dan 24 uitvalt, zijn de 
drinkwaterbedrijven verplicht om nooddrinkwater aan burgers te 
leveren. Nooddrinkwater is water om te drinken. De drinkwaterbe-
drijven leveren dit niet via het reguliere distributienet maar via 
bijvoorbeeld een tijdelijk leidingnet of grote waterzakken met 
tapkranen. De wettelijke minimumeis is drie liter nooddrinkwater 
per persoon per dag. Deze eis is ingegeven vanuit volksgezondheid: 
2 liter voor consumptie en 1 liter voor voedselbereiding.

Wie doet Wat?
De drinkwaterbedrijven dragen zorg voor de levering van nood-
drinkwater op distributiepunten die op voorhand zijn aangewezen 
door gemeenten. Per distributiepunt worden maximaal 2500 
burgers voorzien van nooddrinkwater. Dit aantal is vastgesteld uit 
oogpunt van openbare orde en handhaving. Gemeenten zijn vanuit 
hun bevolkingszorgtaken verantwoordelijk voor de doorlevering 
van nooddrinkwater aan niet- of verminderd zelfredzamen. Ook zijn 
ze verantwoordelijk voor ondersteuning op de distributiepunten, 
bijvoorbeeld bij de inrichting door het plaatsen van dranghekken. 
De politie is belast met de handhaving van de openbare orde.

casus
Afgelopen februari is door drinkwaterbedrijf Vitens de inzet van 
nooddrinkwater grootschalig voorbereid en ook ten dele uitgevoerd. 
Aanleiding was een breuk in een transportleiding, gelegen in de 
uiterwaarden van de IJssel. Hierdoor kwamen 23.000 aansluitingen 
bijna 24 uur zonder water te zitten. De breuk ontstond op zaterdag-
avond 18 februari. Op zondagochtend was de storing nog niet 
gevonden. Er werd opgeschaald naar GRIP 2. Later op de ochtend is 
door het ROT besloten om de inzet van nooddrinkwater aan het 
ziekenhuis, kwetsbare groepen en burgers op te starten. De GHOR, 
bevolkingszorg en brandweer inventariseerden de waterbehoefte bij 
zorginstellingen. De door Vitens afgeroepen flessen water (20.000 stuks 
à 5 liter) werden door de brandweer aan zorginstellingen en overige 
kwetsbare groepen geleverd. Twee tankauto’s met nooddrinkwater 

beleverden het ziekenhuis. Het benodigde nooddrinkwatermateriaal 
(waterzakken met tapkranen) voor de 22 distributiepunten in de 
getroffen gemeenten werden door Vitens gereed gemaakt voor inzet. 
Op zondagavond hadden bijna alle huishoudens via een noodomlei-
ding weer water. Doordat het leidingnet drukloos is geweest, werd een 
preventief kookadvies afgegeven. Op maandagochtend werden 
kinderdagverblijven, zorginstellingen, scholen etc. voorzien van flessen 
water zodat zij het kraanwater voorafgaande aan consumptie niet 3 
minuten hoefden door te koken. Maandagmiddag was de leiding 
definitief hersteld. Uit de monsters bleek dat er geen sprake was van 
vervuiling van het kraanwater en tegen de avond werd afgeschaald naar 
GRIP0. Deze calamiteit heeft laten zien dat de noodvoorzieningen zoals 
van tevoren zijn gepland, goed hebben gewerkt. 

voorbereiding
Zoals uit bovenstaande casus blijkt, is de inzet van nooddrinkwater een 
grote logistieke operatie. Drinkwaterbedrijven, gemeenten en 
hulpverleningsdiensten starten ieder hun eigen processen op die op 
enig moment samen komen en afstemming vereisen. Hierbij gaat het 
o.a. om publieks- en klantcommunicatie, de openingstijden van 
distributiepunten, de belevering aan zorginstellingen etc. 
Samenwerking en afstemming zijn dus van groot belang. Dit wordt in 
de praktijk vergemakkelijkt door samen de inzet van nooddrinkwater te 
beoefenen en werkafspraken vast te leggen in draaiboeken. Dit wordt 
doorgaans in gemeentelijke draaiboeken gedaan. Voor zowel 
gemeenten als drinkwaterbedrijven zou het efficiënter en effectiever 
zijn wanneer afspraken worden vastgelegd in regionale draaiboeken 
waaraan gemeente-specifieke zaken worden toegevoegd. Oproep van 
Vewin aan de 25 veiligheidsregio’s is om een coördinerende rol op zich 
te nemen bij de totstandkoming van regionale draaiboeken rondom 
inzet van nooddrinkwater en bij het beoefenen van de afspraken. 
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Veiligheid in een wereld van 
verbindingen 

 ■ Ernst Hirsch Ballin 
Raadslid WRR, universiteitshoogleraar aan Tilburg University, hoogleraar 
rechten van de mens, Universiteit van Amsterdam en president T.M.C. Asser 
Instituut voor Internationaal en Europees recht Den Haag

 ■ Huub Dijstelbloem 
Senior onderzoeker WRR, hoogleraar filosofie van wetenschap en 
politiek, Universiteit van Amsterdam

Op 10 mei 2017 presenteerde de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) zijn rapport “Veiligheid in een wereld van 
verbindingen: een strategische visie op het defensiebeleid”. Een 
doeltreffend Nederlands veiligheidsbeleid moet beantwoorden aan 
de internationale vervlechting van onze samenleving. Nederlands 
veiligheidsbeleid moet op een ons passende manier – die aansluit bij 
eigen sterke punten en mogelijkheden – deel uitmaken van Noord-
Atlantisch en Europees veiligheidsbeleid, respectievelijk van het 
samen met andere staten overzee uit te voeren Caribisch veiligheids-
beleid. Nederland moet zich daar meer dan ooit voor inzetten, zeker 
ook gezien de komende uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de 
EU en de veranderingen in het beleid van de Verenigde Staten, 
waardoor Europa meer op eigen inspanningen is aangewezen.

Voor Nederland zelf zijn de zaken veranderd. De veiligheidsomge-
ving van Nederland is verslechterd. Het neerschieten van vlucht 
MH17 boven Oekraïens grondgebied, vluchtelingenstromen naar 

Europa, de strijd met Da’esh (“ISIS”) in Syrië en Irak en terroristische 
dreigingen maken duidelijk dat veel brandhaarden in de wereld 
impact hebben op Nederland zelf. Ook de inzet van desinformatie 
en bedreigingen van vitale infrastructuren vormen een gevaar. 
Actiever anticiperen op veiligheidsrisico’s en dreigingen is nodig. 
Het continue vermogen van de krijgsmacht is door bezuinigingen 
echter afgenomen. En de samenwerkingsverbanden binnen de 
NAVO en binnen Europa verlangen aandacht. Hoe moet een 
toekomstbestendig veiligheidsbeleid eruit zien dat de richting voor 
het defensiebeleid aangeeft?

Voor Nederland is het van groot belang te blijven investeren in het 
versterken van de internationale rechtsorde en in voorwaarden en 
omstandigheden waaronder landen zich sociaaleconomisch, 
rechtsstatelijk en politiek kunnen ontwikkelen. De laatste jaren is er 
een groeiend aantal voornemens om extra investeringen in de 
krijgsmacht te doen. De noodzaak van extra budgettaire ruimte 
wordt veelvuldig onderstreept, maar problematisch is dat de 
toezeggingen vooralsnog vooral inspanningen betreffen. In het 
recente Nederlandse veiligheidsbeleid verschoof de aandacht van 
Koude Oorlogsdynamiek naar crisisbeheersing in fragiele staten, 
mensenrechten en ontwikkeling. De ervaringen die daarmee zijn 
opgedaan, zijn echter niet onverdeeld positief en de nieuwe 
bedreigingen die van fragiele staten uit gaan, krijgen nog onvol-
doende inbedding in het defensiebeleid.

De WRR adviseert om te denken vanuit een geïntegreerde veiligheids-
strategie die de interne en externe veiligheid omvat. Een geïntegreer-
de veiligheidsstrategie vraagt inspanning en samenwerking. Daarom 
beveelt de WRR de instelling van een algemene raad voor de 
veiligheid aan en de oprichting van een planbureau voor de veiligheid 
als expertisecentrum voor een geïntegreerd veiligheidsbeleid. 
Een dergelijke raad hoeft niet noodzakelijk naar “Amerikaans 
model”: er zijn vele modaliteiten denkbaar en vele Europese landen 
kennen inmiddels een raad. Belangrijk is vooral het doel voor ogen 
te houden: binnenlandse en buitenlandse veiligheidspolitiek 
moeten meer met elkaar samenhangen en elkaar versterken. Onze 
samenleving is internationaal vervlochten, een doeltreffend 
Nederlands veiligheidsbeleid moet beantwoorden aan die internati-
onale vervlechting van onze samenleving. 

Dat betekent dat op meerdere gebieden versterking nodig is. Niet 
alleen de krijgsmacht, maar ook ontwikkelingssamenwerking en 
buitenlandbeleid verdienen intensivering opdat Nederland strate-
gisch geëquipeerd zal zijn voor de geopolitieke situatie en in staat is 
om strategisch bij te dragen aan de Noord-Atlantische en Europese 
samenwerkingsverbanden. De krijgsmacht behoeft gerichte extra 
investeringen met een duidelijke focus. Het gaat niet alleen om het 
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inlopen op eerdere bezuinigingen, maar ook om het versterken van 
de bestaande samenwerkingsrelaties met onze partners.
Om meer focus aan te brengen in het veiligheidsbeleid staan in het 
rapport drie begrippen centraal. 

In de eerste plaats national security: dat wil zeggen de veiligheid van het 
land als geheel. Met nationale veiligheid (national security) wordt 
soms de staatsveiligheid bedoeld (de veiligheid van de belangrijkste 
staatsinstellingen, dus het werkterrein van inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten), maar vaker de veiligheid van een land als geheel. 
Externe en interne bedreigingen daarvan omvatten niet alleen een 
verstoring van de situatie waarin mensen hun leven willen inrichten 
en bedrijven en instellingen hun activiteiten kunnen verrichten, maar 
ook van de (infrastructurele) verbindingen waarvan men afhankelijk 
is. National security is dus uitdrukkelijk niet slechts een smal, zich tot 
het eigen grondgebied beperkend begrip, maar plaatst de nationale 
veiligheid in een internationaal verstrengeld verband.

In de tweede plaats de flow security : voedsel, grondstoffen en andere 
goederen maar ook diensten moeten via verbindingsroutes 
ongestoord kunnen aankomen, of worden geëxporteerd; hetzelfde 
geldt voor essentieel dataverkeer, dat zowel fysiek (bijvoorbeeld 
door vernieling van maritieme kabels) als elektronisch (door online 
gepleegde manipulaties, die cyber warfare worden genoemd) kan 
worden verstoord. 

In de derde plaats human security : de veiligheid van individuele 
mensen en de mate waarin mensen vertrouwen kunnen stellen in 
voor hen vitale overheidsdiensten en maatschappelijke
omstandigheden. Human security betreft niet alleen het gevoel van 
veiligheid, maar ook de daadwerkelijke bescherming daarvan, 
waaronder ook de sociaaleconomische leefomstandigheden. 

Voor een goed begrip van de vragen waar hedendaags veiligheidsbe-
leid voor staat, is het zinvol deze drie begrippen – national security, 
flow security en human security – te hanteren als een prismatische 
lens voor het beoordelen van ontwikkelingen. Tekortkomingen in 
flow security en human security vergroten het risico van gewapende 
conflicten. Door deze samenhangen scherper in het oog te houden, 
voorkomt men dat in de ontwikkeling van strategieën eenzijdig 
wordt gelet op het actuele welbevinden van de eigen bevolking, 
economie en samenleving. Dat welbevinden lijkt op het eerste 
gezicht bijvoorbeeld te zijn gediend met lagere overheidsuitgaven 
voor defensie en ontwikkelingssamenwerking, terwijl mogelijk de 
basisvoorwaarden van dit welbevinden door internationale 
conflicten worden bedreigd. Die vereisen juist internationale actie, 
waaronder betere toerusting voor de territoriale beveiliging van de 
staten die tot het Noord-Atlantisch bondgenootschap en de EU 
behoren. Deze facetten geven tevens aan dat veiligheidsbeleid zich 
niet beperkt tot defensiebeleid, maar ook raakt aan buitenlands 
beleid in brede zin en in dit geval aan ontwikkelingssamenwerking 
in het bijzonder. Voor onze veiligheid is het belangrijk om de 
internationale rechtsorde te versterken; dat helpt landen om zich 
sociaaleconomisch, rechtsstatelijk en politiek te ontwikkelen.

De WRR wil met dit rapport het politieke en maatschappelijke debat 
stimuleren over de prioriteiten en capaciteiten voor een intelligent, 
toekomstbestendig Nederlands veiligheids- en defensiebeleid. De 
verhouding tussen binnenlandse en buitenlandse veiligheid is de 
sleutel voor een samenhangend veiligheidsbeleid. Verdieping van 
de strategievorming, intensivering van de interactie tussen beleid 
en kennisinstituten, meer focus van de krijgsmacht en versterking 
van buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking zijn de 
ankerpunten voor een veiligheidsbeleid van Nederland in een 
wereld van verbindingen.

conclusies, aanbevelingen en toelichting

1.  de veiligheidsomgeving van nederland is 
verslechterd. richt de organisatie van het 
veiligheidsbeleid daar op in.

 De aanbeveling van de WRR is om de relatie tussen interne en 
externe veiligheid sterker te leggen. Dat kan concreet door meer 
gebruik te maken van de in beiderlei contexten te gebruiken 
Koninklijke Marechaussee en deze te versterken en de verbinding 
tussen interne (binnenlandse) en externe (buitenlandse) 
veiligheid op ministerieel niveau tot uitdrukking te brengen met 
een sterkere coördinerende rol van de minister-president. Het 
Nederlandse veiligheidsbeleid is ondanks aanzetten tot vernieu-
wing niet afgestemd op de veranderingen in de omgeving. Het 
veiligheidsbeleid is nog altijd sterk verkokerd en “traditioneel”, 
met gescheiden gebieden van interne en externe veiligheid. Dat 
staat operationele samenwerking op specifieke beleidsterreinen 
niet in de weg, maar van een integrale aanpak is nog geen sprake. 
Dat geldt eveneens voor andere beleidsterreinen. 

 De WRR stelt voor de twee veiligheidsstrategieën Strategie Nationale 
Veiligheid (SNV) en de Internationale Veiligheidsstrategie (IVS) 
samen te voegen. Tussen de veiligheidsstrategieën is al veel overlap. 
Een belangrijke reden om naar integratie te streven is dat daardoor 
van meet af aan de relatie tussen interne en externe veiligheid wordt 
gelegd in de strategievorming. De Nederlandse veiligheidsstrategie 
– en de daarvan afgeleide strategie voor de nationale krijgsmacht – 
moet expliciet ingebed zijn in de veiligheidsstrategieën van de EU en 
de NAVO. Dat is niet alleen een kwestie van volgen. Het is legitiem 
om daarbij inzichten en voorkeuren in te brengen die aansluiten bij 
de eigen belangen en capaciteiten. 

 Het instellen van een Algemene Raad voor de Veiligheid die de 
veiligheidsstrategie vormgeeft, moet in de volle breedte van het 
veiligheidsbeleid voor afstemming tussen binnenlands en 
buitenlands beleid zorgen. Uiteraard bestaan er al vele organen 
en een onderraad waar het veiligheidsbeleid vorm krijgt en wordt 
gecoördineerd. Een onderraad voorziet in de belangrijke rol van 
informatie-uitwisseling, afstemming en (politiek-ambtelijke) 
coördinatie op het gebied van veiligheid. Een algemene raad voor 
de veiligheid vervult andere, aanvullende functies op strategisch 
gebied. In de eerste plaats zal een dergelijke raad consequent voor 
afstemming zorgen tussen binnenlands en buitenlands beleid ten 
aanzien van veiligheid. In de tweede plaats is een dergelijke raad 
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(mede door de ondersteuning vanuit een planbureau voor de 
veiligheid) direct aangesloten op de kennisinstituten en de 
academische wereld om het strategische veiligheidsbeleid van 
impulsen te voorzien. In de derde plaats is een algemene raad voor 
de veiligheid het zichtbare forum waarop de relatie tussen interne 
en externe veiligheid tot uitdrukking komt.

 Een nieuw op te richten Planbureau voor de Veiligheid ondersteunt 
de strategievorming van de Algemene Raad voor de Veiligheid en 
kent daarnaast ook zelfstandige taken voor onderzoek, reguliere 
rapportage, strategische analyses en scenariovorming. De nadruk 
zal vooral ook moeten liggen op interdisciplinair onderzoek dat de 
analyse en strategievorming kan versterken en de beschikbaarheid 
en interpretatie van data kan verbeteren. Een Planbureau draagt 
aldus bij aan de versterking van de interactie tussen kennis en 
beleid, geeft een impuls aan het academisch onderzoek naar 
veiligheid en het strategische denken erover en versterkt het 
maatschappelijk debat en de informatievoorziening daarin.

 Nederland beschikt over netwerken van waaruit de sensitiviteit 
voor internationale veiligheid kan worden versterkt. Het posten-
netwerk heeft niet alleen een economische functie. Versterk (dus) 
ook de presentie van attachees op het gebied van justitie, politie 
en defensie. Die versterking mag niet alleen voor de buitenlandse 
posten gelden: de versterking heeft alleen zin als intern in de 
betrokken ministeries de samenhang en uitwisseling worden 
voortgezet en de bevindingen hun weg vinden in de strategische 
voorbereidingen van het veiligheidsbeleid. Ook daar kunnen de 
Algemene Raad voor de Veiligheid en het Planbureau voor de 
Veiligheid een rol vervullen.

2.  grondWettelijke en bondgenootschappelijke 
verplichtingen (navo, eu) moeten leidend zijn 
voor het nederlandse defensiebeleid. 

 Met de val van de Berlijnse muur en de daaropvolgende ontspan-
ning werd de noodzaak voor bijdragen aan de NAVO minder 
gevoeld. De directe dreiging viel weg en de krijgsmacht kon zich in 
samenwerking met andere organisaties gaan richten op bijdragen 
aan de stabiliteit elders. Deze kijk op de wereld staat sinds enige 
tijd onder druk. De NAVO is ook voor Nederland het meest 
robuuste bondgenootschap. De rol van Nederland in de NAVO is in 
overeenstemming met de Grondwet verdragsrechtelijk vastgelegd 
en bestaat uit bijdragen aan oefeningen en operaties, investerin-
gen en strategievorming. De NAVO is voor Nederland van 
fundamenteel belang. Nederland zelf is een belangrijke speler en 
draagt wezenlijk bij aan essentiële operaties. Nederland heeft het 
echter qua budgettaire inspanning laten afweten. Het onderlinge 
vertrouwen wordt daarmee op de proef gesteld, nog los van de 
verminderde slagkracht die dit tot gevolg heeft. De WRR pleit 
ervoor dat Nederland de bondgenootschappelijkheid op alle 
terreinen bevordert, met name ook financieel, door middel van 
bijdrage en investeringen. Dat betekent ook dat Nederland 
prioriteiten in de NAVO-planning serieus moet nemen en moet 
bijdragen aan het opheffen van vastgestelde tekorten. 

 Investeer daarnaast in samenwerking binnen Europa op basis van 
de bestaande relaties. De nadruk in Europa moet liggen op 
samenwerking in investeringen, materiaalkeuze en operationalise-
ring, niet noodzakelijk op de inrichting van een “Europese 
defensiemacht”. Voorbeelden daarvan zijn de samenwerking met 
België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en 
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Noorwegen. Versterk daarom de geïntegreerde benadering van 
veiligheid en ontwikkeling in EU-verband. In de zogenoemde 
“gordel van instabiliteit” rond de EU, daar waar de EU en de 
Russische Federatie en daar waar de EU en Arabische landen elkaar 
nabij zijn, dient het Europees nabuurschapsbeleid gemeenschap-
pelijke belangen. Nederland moet zich inzetten voor aanzienlijke 
intensivering van het Oostelijke Partnerschap en de Unie voor het 
Middellandse Zeegebied. Ook verdienen initiatieven zoals het 
European Defence Action Plan meer aandacht.

3.  de afname van het continue vermogen van de 
krijgsmacht en de noodzaak actiever te 
anticiperen op veiligheidsrisico’s nopen tot meer 
focus en extra investeringen.

 De WRR bepleit om de uitgaven voor Defensie in vooraf bepaalde 
stappen op 2 procent van het bruto binnenlands produkt (bbp) te 
brengen, gevolg te geven aan de NAVO-richtlijn voor investeringen 
en een langetermijnplanning op te stellen, ook op de gebieden van 
ontwikkeling en diplomatieke preventie. Versterk daarnaast de 
samenhang op het gebied van de nieuwe (hybride) uitdagingen 
rond border security, cyber security, flow security en human security. 
De verruiming en vermaatschappelijking van de veiligheidsagenda 
en de toegenomen verwevenheid tussen interne en externe 
veiligheid zijn terug te vinden in het Nederlandse veiligheids- en 
defensiebeleid. De aandacht voor human security, border security, flow 
security en cyber security is toegenomen. Met het oog op het voor 
Nederland niet te onderschatten belang van flow security moeten 
het beleid voor energie, klimaat, grondstoffen en het cyberdomein 
worden betrokken in het veiligheidsbeleid. De focus op crisis- en 
stabiliseringsmissies droeg tevens bij aan de roep om een geïnte-

greerde benadering van veiligheids- en ontwikkelingsvraagstukken. 
De opkomst van nationale veiligheid als aandachtsgebied resul-
teerde in het opstellen van aparte strategische documenten voor het 
nationale en het internationale veiligheidsbeleid, en een aantal 
deelstrategieën voor contraterrorisme en cyberveiligheid. De WRR 
adviseert de ingezette specialisatie door te zetten en daar de 
toerusting voor cyber-oorlogsvoering aan toe te voegen.

Tot slot adviseert de WRR de vermaatschappelijking van de krijgs-
macht door te zetten en de ondersteuning van civiele autoriteiten c.q. 
de civiel-militaire samenwerking binnen een gebalanceerde en 
transparante veiligheidscultuur te versterken. Overheden worden 
vaker geconfronteerd met transnationale (veiligheids)vraagstukken 
waarvan de oorsprong, het verloop en de gevolgen lastig te overzien 
zijn. Dit spanningsveld ligt in een moderne democratie onder het 
vergrootglas van de media, kritische NGO’s en het mondige algemene 
publiek. Tegelijkertijd zijn complexe, hoogontwikkelde, open 
samenlevingen relatief kwetsbaar voor groepen en individuen die de 
grensvervaging tussen “binnen” en “buiten” benutten. Bovendien is 
de maatschappelijke tolerantie voor risico’s en onzekerheden vaak 
gering, juist omdat de verwachtingen van overheidsingrijpen hoog 
zijn. Een overheid die zulke verwachtingen niet beantwoordt met 
zichtbare veiligheidsmaatregelen kan al gauw gevoelens van angst en 
onzekerheid aanwakkeren. Maar een overheid die hieraan – al kan 
een 100 procent zekerheidsgarantie uiteraard niet gegeven worden – 
wel tegemoet komt, kan de gevoelens van onveiligheid juist weer 
versterken. Als het veiligheidsbeleid zelf al te zeer onderwerp wordt 
van politisering in de samenleving, kan dit leiden tot een negatieve 
spiraal van angst en wantrouwen, die de open samenleving zelf in 
gevaar brengt.

bijeenkomst 12 september 

Graag willen de WRR en de Vereniging Bestuurskunde u uitnodigen deel te nemen aan de bijeenkomst Wat het nieuwe kabinet zich moet 
realiseren over veiligheid in een wereld van verbindingen op dinsdag 12 september vanaf 16.00 uur bij de WRR, Buitenhof 24 te Den Haag. 

Op deze bijeenkomst willen zij met enkele sprekers en een professioneel betrokken publiek in gesprek. Vragen die aan de orde 
komen zijn onder andere de volgende.

1. Hoe is een verdere versterking van de strategievorming en intensivering tussen kennisinstituten en beleid te bereiken?
2. Waar kan het veiligheidsbeleid de aandacht voor national security, de flow security en de human security versterken?
3. Welke betekenis kunnen een veiligheidsraad en een planbureau voor de veiligheid hebben?

Sprekers zijn onder meer:
• Ernst Hirsch Ballin (raadslid WRR);
• Wim Bargerbos (Hoofdirecteur Beleid Ministerie van Defensie);
• Arjen Boin (hoogleraar publieke instituties en governance en expert op gebied van crisismanagement en veiligheid Leiden University);
• Joke Brandt (SG Ministerie van Buitenlandse Zaken);
• Dick Schoof (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid).

U kunt zich aanmelden tot 6 september via secretariaat@wrr.nl. Na aanmelding ontvangt u op een later tijdstip 
aanvullende informatie en het volledige programma.

mailto:secretariaat@wrr.nl


Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing 2017 - 3 | 37

Aanvalsplanning en -voorbereiding door eenlingen

 ■ Dr. Bart Schuurman 
Onderzoeksmedewerker, ISGA, Universiteit Leiden

de mythische lone wolf
De gewelddadige eenling lijkt aan een opmars bezig. De voorbeelden 
zijn legio; van Anders Breivik die in 2011 in Noorwegen 77 mensen 
doodde en Omar Mateen die vorig jaar in Florida 49 mensen 
doodschoot tot de recente aanslagen met voertuigen in Nice, Berlijn, 
Londen en Stockholm. Geweld door eenlingen komt niet alleen vaker 
voor; deze vorm van terrorisme wordt door politie- en inlichtingen-
diensten ook als bijzonder gevaarlijk gezien. Het isolement dat de 
eenling zou typeren, betekent dat er niet of nauwelijks communicatie 
valt te onderscheppen of dat er groepen zijn die geïnfiltreerd kunnen 
worden. Vroegtijdige detectie wordt daardoor erg moeilijk gemaakt. 
Als deze individuen bovendien de operationele capaciteiten van een 
Breivik of Ted Kaczynski (de “Unabomber”) hebben, dan zijn de 
zorgen om lone wolves meer dan terecht.

Tegelijkertijd is het debat over terrorisme al vaker getergd door de 
neiging om iedere ontwikkeling als geheel “nieuw” en buitenge-
woon bedreigend te zien. Eenlingen zijn daarop geen uitzondering. 
De afgelopen jaren heeft de Universiteit Leiden deelgenomen aan 
een EU-gefinancierd onderzoek naar de radicalisering, aanvalsvoor-
bereiding en aanvalsuitvoering van gewelddadige eenlingen.1 Dit 
artikel richt zich op een aantal opzienbarende uitkomsten ten 
aanzien van aanvalsplanning en -voorbereiding. Eenlingen besteden 
over het algemeen weinig aandacht aan operational security, etaleren hun 
opvattingen en intenties vaak al maanden en jaren van tevoren en de 
meesten hebben juist wél sociale connecties die bovendien cruciaal 
zijn voor hun motivatie en soms ook capaciteit om een aanslag te 
plegen. Deze bevindingen zijn niet alleen relevant voor het werk van 
contraterrorisme professionals, maar dwingen ook tot een herover-
weging van de bruikbaarheid van het concept “eenling”.

methode van onderzoek
Om de aanvalsplanning en -voorbereiding van eenlingen in detail te 
bestuderen heeft de auteur een dataset van 55 van deze individuen 
onderzocht op bijna 200 variabelen. De resultaten zijn van 
toepassing op eenlingen die tussen 1978 en 2015 actief waren in 
Noord-Amerika en Europa. Voor sommige zaken, met name de 
Nederlandse, is gebruik gemaakt van primaire bronnen waaronder 
politiedossiers. Het merendeel van de informatie is echter afkom-
stig van openbare bronnen, (auto)biografieën en rechtbankstukken. 
De bevindingen zijn verdeeld over een aantal categorieën, waarvan 
in dit artikel een aantal van de belangrijkste worden besproken.

1 Zie www.fp7-prime.eu. 

aanvalsplanning en -voorbereiding: 
de belangrijkste bevindingen
Er is consensus onder onderzoekers dat terrorisme niet simpelweg als 
het resultaat van geestesziektes, persoonlijkheidsprofielen of karakter-
eigenschappen kan worden gezien. Tegelijkertijd kunnen persoonlijke 
kenmerken wel degelijk een rol spelen binnen de processen die tot 
deze vorm van geweld leiden. Interessant aan de onderzochte 
eenlingen is dat 45% een geschiedenis van gewelds gebruik had. Dit 
blijkt bij verschillende vormen van gewelddadige criminaliteit een 
sterke indicator voor toekomstig geweldgebruik te zijn en dus een 
potentieel zeer relevante factor binnen een dreigingsanalyse.
Bijzonder opvallend voor personen die door hun vermeende 
isolement worden getypeerd, is dat 62% contacten had met radicale 
groepen of individuen. Bovendien onderhield 33% contacten met 
leidersfiguren binnen die milieus en was 31% zelfs min of meer 
formeel “lid” van een radicale, extremistische of terroristische 
groepering. Het punt dat “eenzame wolven” helemaal niet zo 
eenzaam zijn wordt vaker gemaakt, maar het gaat hier om meer dan 
academische fijnslijperij. Voor de meeste mensen is anderen 
verwonden of doden erg moeilijk; er zullen eerst interne morele en 
psychologische barrières moeten worden overwonnen. De rechtvaar-
diging en motivatie voor het gebruik van geweld die andere radicalen 
of extremisten kunnen leveren, zeker als die personen charismatisch 
zijn of door hun eigen verleden van geweldsgebruik (denk bijvoor-
beeld aan oud-Syriëgangers) een “voorbeeldfunctie” vervullen, 
kunnen het beslechten van die barrières vergemakkelijken.
De bevinding dat de meeste eenlingen deel uitmaken van radicale 
milieus, ook al is dat vaak in de periferie, is dus van directe 
relevantie voor de waarschijnlijkheid dat ze hun overtuigingen in 
geweld kunnen omzetten. De invloed van de sociale omgeving gaat 
echter nog verder. Vrijwel geen van de onderzochte eenlingen 
voerde een aanslag uit in opdracht van iemand anders. Maar 16% 
kreeg hulp bij het plannen van de aanslag en 29% werd geassisteerd 
bij de praktische kant van de voorbereidingshandelingen, bijvoor-
beeld door het leveren van componenten voor een explosief. Het 
gaat hier weliswaar om een minderheid, maar voor een vorm van 
terrorisme die zou worden getypeerd door het isolement van de 
aanslagplegers blijven dit opmerkelijke cijfers.

Aanvalsplanning werd gezien als het selecteren van een doelwit. 
Opvallend is dat slechts 11% spontaan tot geweld overging; de meeste 
eenlingen handelden met voorbedachte rade en maakten gebruik van 
in ieder geval een simplistische vorm van kosten-baten analyse. 
Hoewel onderzoek heeft uitgewezen dat eenlingen veel vaker dan de 
doorsnee bevolking lijden aan mentale gezondheidsklachten, sluit dit 
niet uit dat ze hun aanslagen in min of meerdere mate plannen.2 Tot 

2 Emily Corner en Paul Gill, “Mental health disorders and the terrorist: a 
research note probing selection effects and disorder prevalence”, Studies in 
Conflict & Terrorism (2015), 2.

http://www.fp7-prime.eu
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aanvalsvoorbereiding werden zaken als het verkrijgen van wapens en 
explosieven gerekend. Hier blijkt dat eenlingen nog altijd de voorkeur 
geven aan vuurwapens en zelfgemaakte bommen. Opvallend is wel 
dat ze lang niet altijd de training of expertise hebben om dergelijke 
wapens effectief te gebruiken, wat een verklaring kan zijn voor de 
gemiddeld genomen lagere dodelijkheid van aanslagen gepleegd 
door eenlingen in vergelijking met terroristische groepen.

Bijzonder interessant vanuit een opsporingsperspectief zijn de 
bevindingen over operational security en wat leakage behavior wordt 
genoemd. Van de onderzochte eenlingen nam slechts 25% maatrege-
len om onder de radar van politie en inlichtingendiensten te blijven. 
Zelfs eenvoudige stappen om onopgemerkt te blijven, zoals het 
gebruik van encryptie voor digitale bestanden of het verbergen van 
wapens buiten de woning, werden in de meeste gevallen niet 
waargenomen. Dit biedt mogelijkheden voor vroegtijdige detectie en 
preventie. De keerzijde is echter dat degenen die wél moeite deden om 
onopgemerkt te blijven vaak ook de gevaarlijkste individuen waren. Bij 
leakage gaat het om het bewust of onbewust etaleren van extremisti-
sche opvattingen of concrete voorbereidingshandelingen. Uit 
onzorgvuldigheid, onkunde of een drang naar beroemdheid deelde 
85% hun opvattingen en gaven 58% anderen, zoals collega’s, vrienden 
of familie, zelfs het idee met geweld-gerelateerde zaken bezig te zijn.

Tot slot is onderzocht hoe lang de verschillende aspecten van 
planning en voorbereiding gemiddeld duren. Informatie over de 
tijdsduur was niet altijd voorhanden en vaak niet bijzonder accuraat. 
Toch kwam er een interessant beeld naar voren; namelijk, dat de 
processen die eenlingen voorafgaand aan een aanslag doorlopen vaak 
maanden en jaren van tevoren beginnen. De meeste van deze mensen 
plegen niet zomaar uit het niets een geweldsdaad. Dit onderstreept 
nogmaals de mogelijkheden voor detectie en preventie. 

heroverWeging van de lone wolf
Bestaat de lone wolf eigenlijk wel? Het hier beschreven onderzoek wijst 
erop dat terroristen zoals Breivik en Kaczynski – zeer capabel, in staat 
om onder de radar te blijven en niet geneigd tot “lekken” – eerder de 
uitzondering dan de regel zijn. De meeste eenlingen zijn, hoewel 
zeker gevaarlijk, gelukkig geen buitengewoon capabele terroristen; 
slecht of ongeïnteresseerd in operational security, geneigd om hun 
opvattingen en voorbereidingen met anderen te delen en toch 
ingebed in radicale milieus. Gekoppeld aan de bevinding dat de 
meeste eenlingen er maanden en jaren over doen om tot een aanslag 
te komen, nodigt dit onderzoek ertoe uit om de bruikbaarheid van de 
term eenling te heroverwegen.

Hopelijk kan het hier beschreven onderzoek ook een praktische bijdrage 
leveren het werk van contraterrorisme professionals gericht op het 
detecteren en voorkomen van aanslagen door gewelddadige eenlingen. 
De recente toename van dit type aanslagen onderstreept het belang om 
ontwikkelingen rondom eenlingen nauw te blijven volgen. Het zou 
bijzonder interessant zijn om de analyse door te trekken naar de vele 
eenlingen die zich de afgelopen twee jaren hebben geopenbaard. Heeft 
de propaganda en de vele terroristische handleidingen die IS verspreidt 
tot gevolg dat deze eenlingen ook daadwerkelijk gevaarlijkere terroris-
ten zijn? Gaat het hier überhaupt qua persoonskenmerken om een 
significant ander slag individuen? Of is ook de door IS-geïnspireerde, 
aangestuurde of zelfs getrainde eenling niet wezenlijk anders dan hoe 
deze dreiging zich de afgelopen decennia heeft geopenbaard? We 
komen steeds meer te weten over hoe eenlingen aanslagen voorberei-
den, maar er valt nog een hoop extra winst te behalen.

(b.w.schuurman@fgga.leidenuniv.nl / @BartSchuurman3)

ComplotConstRuCtie en systeemhaat in nedeRland 2000 – 2014

Doelwit Den Haag?
Complottheorieën mogen zich in toenemende aandacht verheugen. Niet alleen zijn ze populair op sociale media, ook 
autoriteiten in diverse landen volgen de populariteit van complottheorieën nauwgezet - en met enige zorg. Kunnen 
complottheorieën door de grote afkeer tegen de overheid die eruit spreekt een opmaat zijn naar geweld, bijvoorbeeld 
door eenlingen? Onderzoek wijst uit dat het risico van complottheorieën niet overdreven moet worden. Op een aantal 
incidenten na, lijkt het gewelddadig potentieel van complottheorieën gering.

 ■ Jelle van Buuren 
Universitair docent, ISGA, Universiteit Leiden

In de nationale contra terrorismestrategie 2011-2015 signaleerde het 
ministerie van Veiligheid en Justitie het risico van geradicaliseerde 
eenlingen die op grond van “veronderstelde samenzwerings-
theorieën” tot geweld zouden kunnen overgaan tegen symbolen en 

vertegenwoordigers van de politieke orde. Omdat de motivatie van 
dergelijke eenlingen vaak onduidelijk is – denk aan Karst Tates die 
in 2009 met een auto de Koninklijke bus probeerde te rammen – 
introduceerde de overheid de term “systeemhaat”: haat tegen het 
politieke systeem en de samenleving die niet te plaatsen valt binnen 
bestaande extremistische ideologieën van links of rechts of van 
Jihadistische affiliatie.

mailto:b.w.schuurman%40fgga.leidenuniv.nl?subject=
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Onderzoek in digitale gemeenschappen waarin complottheorieën 
floreren – specifiek is gekeken naar theorieën over de moord op Pim 
Fortuyn, de bewuste Islamisering van Europa (“Eurabia”) en pedoseksu-
ele netwerken voor en door de elite – laat echter een genuanceerd beeld 
zien. In de complotconstructies komt een diepe afkeer en diep 
wantrouwen naar voren van “het” systeem: de overheid, politici, de 
media, de Europese Unie, de monarchie, de financiële wereld en de 
multiculturele samenleving. De complotconstructies ademen een sfeer 
van dreiging en verraad: het “volk” wordt verraden door de eigen 
politieke en maatschappelijke elite, die naar de pijpen danst van 
machten achter de schermen. De gewone burger wordt zowel bedreigd 
en misbruikt door een onaantastbare globale elite van bovenaf, als door 
migranten van onderaf: de klassieke vijfde colonne. Het voornaamste 
verwijt aan de elite is dat ze in plaats van de eigen burgers tegen deze 
bedreigingen te beschermen, partij koos voor de “uitvreters” van boven 
en beneden. De metafoor van de “hardwerkende Nederlander” is in feite 
de mainstream-vertaling van het idee dat de gewone Nederlander speelbal 
is van parasitaire krachten van onderop en bovenaf.

ze luisteren niet naar ons
De complotconstructies weerspiegelden dan ook het idee “niet gehoord 
te worden”. En het idee genegeerd te worden, buitenspel te staan, is een 
recept voor woede. Hoewel menig complotconstructie de grenzen van 
de verbeelding danig tart, staan ze niet los van bredere maatschappelijke 
ontwikkelingen en gevoelens van ongenoegen. Complotconstructies 
laten zich op die manier lezen als “gecodeerde sociale kritieken”: er 
worden kritische vragen gesteld naar macht en controle in de samenle-
ving, het ethos en de betrouwbaarheid van instituties en gezagsdragers. 
En er vindt tegelijkertijd een strijd plaats rond de vraag wie nu eigenlijk 
bepaalt wat “waar” is, wat valide kennis is en wie de macht heeft om dat 
te bepalen. Op die manier fungeren complotconstructies als substituut 
ideologieën en substituut religies die het vacuüm opvullen dat 
traditionele betekenis- en zingevende ideologieën en religies achter 
hebben gelaten. Omdat complotconstructies weliswaar allen een 
vergelijkbare narratieve structuur hebben maar in de kern leeg zijn, 
fungeren ze als discursieve ruimtes die gevuld kunnen worden met een 
ratjetoe aan grieven en eisen – een vluchthaven voor velerlei politiek en 
maatschappelijk ongenoegen dat buiten de geïnstitutionaliseerde 
politieke orde verklaard was. Door macht weer aan te wijzen en vriend 
en vijand te definiëren, bieden complotconstructies alternatief narratief 
waarin een harde tegenstelling tussen een kwaadaardige, homogene 
elite en het onderdrukte, homogene volk wordt gearticuleerd en maken 
zo een complexe wereld weer kenbaar en overzichtelijk.

toetsenbordkrijgers
Vormen complotconstructies daarmee ook een risico voor de nationale 
veiligheid? De taal die in de complotgemeenschappen gehanteerd 
wordt, is weliswaar regelmatig gewelddadig en bedreigend, maar op 
een aantal incidenten na wordt de daad niet bij het dreigende woord 
gevoegd. Deels heeft dat te maken met het vrijblijvende en vluchtige 
karakter van de sociale media: je hoeft de leunstoel niet meer uit om je 
toch een heldhaftige vrijheidsstrijder te kunnen voelen. Maar het komt 
ook door het eclectische karakter van de complotconstructies: een 
ratjetoe aan politieke eisen en verlangens waar weinig politieke 
samenhang tussen is te vinden.

Daarmee samenhangend ontbreekt het ook aan een focus om de 
strijd op te richten. Het is lastig te bepalen waar te demonstreren 
tegen de Illuminati, waar de ramen van de Nieuwe Wereldorde zich 
bevinden om die desgewenst in te kunnen gooien, waar gestaakt 
kan worden tegen de invloed van Bilderberg of welke sabotageactie 
effectief is om de “reptielachtigen” van de werelddominantie af te 
houden. Digitale woede of bedreigingen tegen gezagsdragers 
blijven dan haast als enig middel over. Complotconstructies zijn 
vooral een bindmiddel om tegen te zijn en de digitale gemeen-
schappen bieden een veilige schuilplaats tegen de als boosaardig 
gepercipieerde buitenwereld – of dat nu de “terreur van de politiek 
correcte linkse kerk” is, de almacht van de Illuminati, of de 
buitenwereld die complotdenkers als “gekkies” wegzet. 

tikkende tijdbommen?
Het risico van complotconstructies moet dan ook niet overdreven 
worden. Nederland staat niet bol van de tikkende tijdbommen die elk 
moment af kunnen gaan, ook al zijn er een aantal gewelddadige 
incidenten geweest. Zoals de moord op Els Borst door Bart van U. Hij 
werd gedreven door complotconstructies over een nakende islamiti-
sche aanslag in Nederland en meende bovendien persoonlijk doelwit 
te zijn. De autoriteiten zouden niet in staat zijn of bereid zijn hem te 
beschermen. Maar Bart van U. kampte ook met hardnekkige 
psychische problemen - complot denken leidend tot systeemhaat kan 
niet eenvoudig uitgeroepen worden tot het dominante mechanisme 
dat geweld verklaart.
Problematischer vanuit het perspectief van veiligheidsorganisaties 
lijkt de hoge mate van onvoorspelbaarheid die van systeemhaat 
uitgaat en de vervagende grenzen tussen politiek of religieus 
gemotiveerde individuele gewelddadigheden, door mentale 
stoornissen aangedreven gewelddaden, spree shootings of spontaan 
geweld tegen overheidsfunctionarissen of medeburgers. Een gekrenkt 
individu dat – al dan niet onder invloed van psychosociale proble-
men – de idee heeft over het hoofd te worden gezien of te zijn 
miskend, verhaalt zijn gepersonaliseerde woede, rancune en 
frustraties op een vertegenwoordiger of symbool van het systeem of 
willekeurig op “de” samenleving en verschaft zich daarmee tevens een 
toegangskaartje tot de geschiedenisboeken – al dan niet ingebed in 
een van internet geplukt soort van politiek verhaal. Wraaklust en 
paranoia gebaseerd op diffuse woede kunnen alle kanten opgaan. 

politieke legitimiteit
Op termijn kunnen voortwoekerende complotconstructies de politieke 
orde delegitimeren en polarisatie aanjagen. Maar dat is in eerste 
instantie een politiek vraagstuk dat niet direct in de sfeer van nationale 
veiligheid getrokken dient te worden. Een ander mogelijk risico is 
wanneer kapitaalkrachtige groeperingen met een duidelijke politieke 
agenda, goede kennis van de digitale mogelijkheden en weinig 
scrupules, bewust complotconstructies, “fake-news” of desinformatie 
inzetten om politieke of economische doelen te behartigen. Maar het 
wetenschappelijk onderzoek naar deze fenomenen staat nog in de 
kinderschoenen en verdient meer aandacht. 

Voor meer informatie:  
https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/43818

https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/43818
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themamiddag loCC: inzoomen op vitale pRoCessen

“ Veiligheidsregio’s zijn regisseurs voor 
maatschappelijke continuïteit”

“Vitaal” was de verbindende rode draad tijdens de jaarlijkse 
themadag van het LOCC op 31 mei jl. De overheid en de vitale 
bedrijfstakken moeten nauw samenwerken om de continuïteit van 
de samenleving te waarborgen. In een keynote speech en in het 
workshopprogramma werd duidelijk dat die samenwerking best 
gecompliceerd kan zijn voor partijen die elkaar niet dagelijks 
treffen. Leerzame stof, vooral voor de veiligheidsregio’s als 
netwerkregisseurs voor continuïteit.

De opening van de themadag in Maarssen was voor Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof. 
Hij wees op de belangrijke rol van de private sector bij de zorg voor 
continuïteit van de samenleving. “Crisisbeheersing is meer dan 
rood, wit, blauw, oranje en groen”, benadrukt Schoof. “Ook de 
“civic society”, met de vitale bedrijfstakken en maatschappelijke 
instituties heeft een grote rol te spelen in de zorg voor veiligheid en 
continuïteit. De mix aan dreigingen waaraan de samenleving bloot 
staat, maakt duidelijk waarom we een breed partnernetwerk van 
overheid en private sectoren nodig hebben. We hebben te maken 
met dreiging van natuurrampscenario’s, terrorisme en uitval van 
vitale processen. Om de effecten van zulke crises effectief aan te 
pakken moeten we intensief samenwerken. Een onderzoek van het 
COT Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement, toont aan dat 
die samenwerking heel goed gaat, maar dat er nog wel punten zijn 
waarop we onze inspanningen kunnen intensiveren. Hierbij heeft, 
naast de veiligheidsregio’s, ook het LOCC als nationale coördine-
rende schakel een grote rol te spelen. In de verdere doorontwikke-
ling willen we het LOCC nog nadrukkelijker positioneren in het 
speelveld van de veiligheidsregio’s en hun ketenpartners.”

sneller herstel, minder na-ijleffecten
Ook keynote speaker Peter Bos, directeur Veiligheidsregio Utrecht en 
voorzitter Raad Directeuren Veiligheidsregio’s, vindt dat de 
inspanningen van de overheid om Nederland in crisistijd draaiende 
te houden, hun vruchten afwerpen. Vergelijkend: “In minder 
ontwikkelde landen die door rampspoed worden getroffen, is uitval 
van vitale voorzieningen misschien een relatief gewoon verschijn-
sel, waardoor de effecten minder hard aankomen. Maar Nederland 
is een ingewikkeld land, met een complexe samenhang van 
maatschappelijk vitale processen; dat maakt ons kwetsbaar voor 
verstoring en ontwrichting. Het feit dat er relatief weinig echt grote 
verstoringen zijn, toont aan dat we onze zaken misschien wel beter 
geregeld hebben dan we soms denken. Toch moeten we samen met 
ons brede partnernetwerk blijven investeren in het thema continuï-
teit van de samenleving, een van de topprioriteiten van de strategi-
sche agenda van het Veiligheidsberaad. Samenwerking met private 
partners is daarbij een belangrijke opgave, want de private sector 
beheert 80% van de vitale processen in Nederland. Een uitdaging! 
Want we hebben veel vitale processen en veel aanbieders. Met wie 
moeten we om de tafel om ons als land vooraf goed te wapenen 
tegen uitval van vitale voorzieningen en daadkrachtig op te treden 
als het mis gaat?”
Die daadkracht is volgens Bos een van de zaken waar de veiligheids-
regio’s tegenaan lopen in hun rol als netwerkregisseurs voor 
veiligheid. In snelle besluitvorming zijn de regio’s nog niet zo goed. 
Niet teveel tijd verliezen met complexe besluitvormingsprocessen 
maar zorgen voor korte lijnen om snel knopen te kunnen doorhak-
ken, is zijn devies. “Want hoe sneller we in staat zijn om discontinu-
iteit op te heffen en de situatie te normaliseren, hoe minder 
na-ijleffecten en hoe geringer de maatschappelijke schade.”

onmisbare interface
Bos signaleert een aantal aandachtspunten waarop het partnernet-
werk voor continuïteit zich moet concentreren. Zo stelt hij vast dat in 
de samenwerking met vitale partijen tijdens de incidentbestrijdings-
fase vaak andere mensen aan tafel zitten dan in de preparatiefase. 
Dat maakt de samenwerking en afstemming er niet eenvoudiger op. 
Verder is de afstemming van activiteiten voor opleiden, trainen en 
oefenen een issue. Oefening baart kunst, maar met zoveel vitale 
partners waarmee de veiligheidsregio’s en het Rijk in crisistijd 
moeten samenwerken, neemt de druk op de beschikbare mensen en 
middelen wel toe. En hoe zit het eigenlijk met de kostenverdeling Dick Schoof: “Samenwerking met vitale partners kent nog verbeterpunten”

 ■ Rob Jastrzebski 
Freelance journalist
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voor de crisispreparatie, als 80% van de verantwoordelijkheid voor 
continuïteit bij het bedrijfsleven ligt en 20% bij de overheid? 
Uitdagingen genoeg, voor de veiligheidsregio’s én het LOCC, volgens 
Bos de onmisbare interface tussen het regionale en het nationale 
niveau, om te verbinden en belangen af te wegen; bovenregionaal 
en tussen de algemene keten en de functionele keten.

terrorismegevolgbestrijding
In de workshop “Terrorismegevolgbestrijding en waar staan we 
nu?” werd een samenvatting gegeven van de multidisciplinaire 
stand van zaken in Nederland. Daarna kregen de deelnemers de 
gelegenheid om vragen te stellen aan twee gastsprekers: een bij de 
politie werkzame islamologe en een vertegenwoordiger van de 
AIVD. Een workshop in het teken van de actualiteit, kort na de 
aanslag in Manchester.
De niet geruststellende boodschap die de workshop oproept luidt: 
“De geest is uit de fles”. Jihadistische terroristen bewandelen steeds 
nieuwe wegen om hun denkbeelden te verspreiden. Na 9/11 zien we 
een steeds veranderende modus operandi van terroristen: explosie-
ven die tot ontploffing worden gebracht, terroristen die zichzelf 
opblazen door middel van bomgordels of die zich dynamisch 
schietend voortbewegen met machinegeweren, steekpartijen en de 
laatste tijd vrachtwagens die inrijden op mensenmassa’s. What’s 
next? IS roept zijn volgelingen op om het Westen met hun eigen 
middelen aan te vallen, als het ware “een koekje van eigen deeg”. 
Zo wordt in magazines van terroristische groeperingen uitgebreid 
gesproken over het gebruik van drones bij aanslagen. En wat is het 
handelingsperspectief van de overheid? Doen de inlichtingendien-
sten wel genoeg om het gevaar te beheersen en preventief in te 
grijpen? Een lastig issue, volgens de AIVD-vertegenwoordiger. Want 
met 1700 man kan de AIVD niet elke vierkante meter Nederland dag 
en nacht in de gaten houden. Bovendien kan de AIVD niet achter de 
voordeur kijken. Aan de voorkant acteert de dienst op signalen en 
waarschuwingen en zoekt actief de verbinding met andere 
organisaties. 

Handelingsperspectief is er inmiddels wel voor de first responders. 
Het nieuwe multidisciplinaire ringenmodel met een hot zone, een 
warm zone en een cold zone, biedt houvast om multidisciplinair 
effectiever op te treden en meer slachtoffers te kunnen redden ten 
tijde van een aanslag. Het doel is om eind 2017 een groot gedeelte 
van de first responders van de politie, de brandweer en de ambulan-
cediensten te hebben voorgelicht en getraind. Blijvend punt van 
aandacht is dat terroristen met hun aanslagen ook nadenken over 
hoe hulpverleners, in het bijzonder politiemedewerkers, getroffen 
kunnen worden. 

bovenregionale coördinatie
In de workshops werden ook de thema’s vitaal en bovenregionale 
coördinatie verder uitgediept. De deelnemers doken in het 
sluisincident in Grave en bogen zich over vraagstukken van 
bovenregionale coördinatie en besluitvorming. Welke publieke en 
private partijen moeten er aan de crisismanagementtafel? Een 
complexe puzzel, want het incident speelt zich af op de grens van 
drie veiligheidsregio’s, drie provincies en meerdere waterschappen. 
Een greep uit de uitkomsten van de workshop: denk breed! 
Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn de probleemeigenaren, 
maar betrek ook gemeenten en drinkwaterbedrijven, aangezien er 
een tanker met gevaarlijke stoffen in het spel is. Een scenario bij 
uitstek dat het belang van het project Bovenregionale Operationele 
Besluitvorming (BOB) van het Veiligheidsberaad onderstreept. Bij 
een dergelijk incident is het LOCC nadrukkelijk als verbindende en 
ondersteunende schakel aan zet.
De derde workshop zoomde in op cascade-effecten aan de hand van 
een fictief scenario van stroomuitval als gevolg van een zware 
ijzelsituatie. In de workshop kwamen vraagstukken aan de orde als 
coördinatie van crisismanagement over de regiogrenzen heen en 
het verbinden van publieke en private partners. Een uitdaging voor 
diensten die in de praktijk niet dagelijks met elkaar samenwerken. 
Maar bij een continuïteitscrisis is het allereerst van belang om een 
goede impactanalyse te maken, zodat de crisismanagers zich op de 
juiste prioriteiten kunnen richten.

Peter Bos: “Complexiteit van maatschappelijk vitale processen maakt ons kwetsbaar”

Workshop: stoeien met bovenregionale coördinatie
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Data essentieel bij voorkomen rampen
Eind mei gebeurde er iets bijzonders in Cancun. De wereldwijde 
gemeenschap van mensen die ervan overtuigd zijn dat rampen 
voorkomen kunnen worden, legde maatregelen vast waarmee 
overheden ter verantwoording geroepen kunnen worden indien 
economische verliezen als gevolg van rampen blijven oplopen, 
met name in landen die zich dat het minst kunnen veroorloven.

Tijdens het Global Platform for Disaster Risk Reduction, dat door de 
Mexicaanse regering in Cancun werd georganiseerd, werd opnieuw 
bevestigd dat alle VN-lidstaten uiterlijk in 2020 strategieën moeten 
hebben ingevoerd om het risico op rampen te verminderen. 
Daarnaast moeten zij nulmetingen uitvoeren om de voortgang bij 
het terugdringen van risico’s op rampen te kunnen meten. 
Begin volgend jaar wordt al begonnen met het monitoren van de 
eerste stappen die gezet worden om verliezen als gevolg van rampen 
te verminderen.
Economische grootmachten als de VS en Japan kunnen groot schalige 
rampen als de droogte in Californië of de aardbeving en tsunami in 
Oost-Japan weliswaar het hoofd bieden zonder merkbare gevolgen 
voor hun bruto binnenlands produkt (bbp), maar dat geldt beslist niet 
voor lage- en middeninkomenslanden, die het meest te lijden hebben 
onder klimaatverandering en extreme weersomstandigheden.
Sinds het Global Platform hebben recordhoeveelheden regen in Sri 
Lanka het leven gekost aan ten minste 200 mensen en zijn 700.000 
mensen ontheemd geraakt toen modderstromen hun op onstabiele 
heuvels gebouwde huizen wegvaagden. Cycloon Mora heeft 
verwoestingen teweeggebracht in grote delen van Bangladesh.
Tijdens het Global Platform vertelden veel kleine eilandstaten in 
ontwikkeling dat ze moeite hebben te voldoen aan de basale 
ontwikkelingsbehoeften van hun inwoners en dat ze nauwelijks de 
kosten kunnen betalen die het gevolg zijn van extreme weersom-
standigheden als droogte, overstromingen en stormen.
De Haïtiaanse president Jovenel Moïse nam deel aan een Leaders’ 
Forum in Cancun waarin werd opgeroepen alle kritische infrastructuur 
uiterlijk in 2019 tegen het licht te houden om de bestaande risiconi-
veaus in landen als Haïti te verlagen. Dit land leed tijdens de aardbeving 
van 2010 verliezen die overeenkwamen met 120% van zijn bbp. Orkaan 
Matthew, waarbij meer dan 600 mensen om het leven kwamen en 
talloze burgers huis en haard verloren, kostte Haïti 32% van zijn bbp.
Het verzamelen van gegevens over de verliezen veroorzaakt door 
rampen is geen geheimzinnig academisch tijdverdrijf. Het is 
essentieel voor ons begrip van de risico’s op rampen in een snel 
warmer wordende wereld, met name voor niet aan zee grenzende 
landen, kleine eilanden en minst ontwikkelde landen.

22 miljoen mensen raakten afgelopen jaar ontheemd als gevolg van 
rampen. Volgens een schatting van de Wereldbank kosten rampen 
de wereldeconomie jaarlijks 520 miljard dollar en vervallen er ieder 
jaar 26 miljoen mensen door in armoede.

Het UN Office for Disaster Risk Reduction heeft voor het eerst in de 
geschiedenis een data readiness review uitgevoerd, waaraan 87 landen 
uit de hele wereld op vrijwillige basis deel namen. Gemeten werd in 
hoeverre deze landen op dit moment in staat zijn gegevens over 
verliezen als gevolg van rampen te rapporteren en nulmetingen uit 
te voeren voor de zeven doelstellingen van het Sendai Framework.
Uit het tijdens het Global Platform gepresenteerde onderzoek bleek dat 
er doorgaans meer gegevens beschikbaar zijn over fysieke schade 
(bijvoorbeeld het aantal verwoeste ziekenhuizen en scholen) of de 
gevolgen voor mensen (bijvoorbeeld het aantal doden of getroffenen) 
dan over economische verliezen, verlies van specifieke bezittingen, 
infrastructuur en cultureel erfgoed en verstoring van basisvoorzieningen.
Aangezien er zowel voor het Sendai Framework als voor de 
duurzame-ontwikkelingsdoelen – met name die voor het uitbannen 
van armoede, klimaatverandering en het weerbaarder maken van 
steden en gemeenschappen – op geïntegreerde wijze moet worden 
gerapporteerd, zijn deze datasets van groot belang.

Het onderzoek laat zien dat er een algehele commitment is om het 
risico op rampen te verminderen en binnen twee jaar nulmetingen 
uit te voeren ter ondersteuning van nationale en lokale strategieën 
voor het verminderen van het risico op rampen.
UNISDR blijft landen ondersteunen bij het ontwikkelen van nationale 
databases voor verliezen veroorzaakt door rampen. Op dit moment 
zijn er 98 van deze databases ingesteld en het is van groot belang voor 
hun continuïteit dat de overheid hier verantwoordelijk voor blijft. 
Gegevens over rampen zijn essentieel voor het verbeteren van onze 
kennis over het risico op rampen en over de wijze waarop de 
wisselwerking tussen natuurlijke gevaren en risicoverhogende 
factoren als armoede, ongeregelde urbanisatie en verlies van 
ecosystemen, de verliezen doen oplopen.

Het begin is er, maar er moet nog veel werk worden verzet.

 ■ Robert Glasser 
Secretary-General’s Special Representative for 
Disaster Risk Reduction Head UN Office for Disaster 
Risk Reduction
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Twee jaar geleden hebben de lidstaten van de VN in Sendai een 
rampen- en risicoreductie raamwerk tot 2030 vastgesteld als 
richtsnoer voor de versterking van de weerbaarheid van samenlevin-
gen tegen rampen. Van 22-26 mei was na Sendai het eerste tweejaar-
lijkse UNISDR Global Platform Disaster Risk Reduction (GPDRR) in 
Mexico, Cancun. En ook voor het eerst buiten de VN zetel in Genève. 
Heel toepasselijk was het motto “from commitment to action”.

Het programma bestond uit ruim vierhonderd events, pre-meetings, 
werk sessies, aparte thematische conferenties, ignite stage en 
exposition booths, bezocht door ongeveer vijfduizend mensen uit 189 
landen waaronder staatshoofden en kabinetsleden. Uit Nederland 
waren ongeveer vijftien mensen aanwezig. Vanuit de overheid de 
ambassadeur van NL in Mexico, de Watergezant, en het Nederlandse 
Focal Point DRR. Daarnaast Deltares en – PfR - Partners for Resilience 
(Nederlandse Rode Kruis, CARE, Cordaid, Wetlands International, 
RedCross/Red Cresent Climate Centre). Zij (mede)organiseerden 
verschillende events en leverden actief bijdragen aan andere panels, 
ministeriele ronde tafel en bijeenkomsten ook in EU-verband.

Commissaris Stylianides van DG-ECHO heeft namens de 
EU-lidstaten een verklaring afgeleverd. Kenmerkend was zijn 
oproep om “praktische oplossingen te bespreken om concrete 
resultaten te boeken in lijn met de zeven Sendai doelstellingen en 
de Europese actieplannen”.

Op dit GPDRR was de lancering van een aantal “Words Into 
Action-guidelines” voor hulp bij de realisatie van de Sendai-
doelstellingen. In de “guidelines” voor ontwikkeling van nationale 
en lokale systemen DRR en de wijze van risicobeoordeling is de 
Nederlandse – en inmiddels EU – praktijk herkenbaar terug te 
vinden. Maar er is nog een aantal simpele en bruikbare “guidelines” 
nodig. Een ervan betreft vitale infrastructuur (inclusief “green 
infrastructure”) vanwege de directe relatie met Sendai doelstel-
ling 4. Nederland zal – gesteund door een aantal EU-lidstaten en de 
Commissaris – het initiatief nemen en de EU (het Joint Research 
Centre) verzoeken in nauw contact met UNISDR het voortouw te 
nemen voor de ontwikkeling van een dergelijke guideline, waarin 
dan ook de opbrengsten en beleidslijn van het Nederlandse 
EU-voorzitterschap kunnen worden meegenomen.

De watergezant, als economische diplomaat, benadrukt dat water 
wereldwijd de verbindende opgave is. Nederland maakt met zijn 
integrale aanpak van waterschaarste, waterveiligheid, waterkwali-
teit en logistiek en transport over de hele wereld het verschil. Vanuit 
die achtergrond werd samen met de ambassade en Deltares gewerkt 

aan bilaterale NL-MX-samenwerking voor pilots in het kader van 
een “NL-MX Integrated Coastal Zone Resilience Strategy” in de 
Quintana Roo regio en een lange termijn strategie en project-
ontwikkeling voor steden als Mexico-stad en gericht op integratie 
van adaptatie- en mitigatie-maatregelen.

De Partners for Resilience zien vanuit het DRR-perspectief met 
integraal risicobeheer wereldwijd vooral een ontwikkeling naar 
initiatieven die de veerkracht van lokale gemeenschappen verho-
gen. PfR geeft hier invulling aan door bewustwording, capaciteits-
versterking, interdisciplinaire samenwerking van lokaal bestuur, 
NGO’s en private partijen en beïnvloeding van beleid en investerin-
gen om ramprisico’s te reduceren. Eén van de recente initiatieven 
om dat mogelijk te maken, die ook in Cancun veelvuldig werd 
aangehaald, is “forecast-based-financing”. Er zijn al goede PfR-
praktijkvoorbeelden van deze initiatieven in Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika, met sterkere gemeenschappen, verbeterde 
wetgeving en “risk-informed-investments”, die beter rekening 
houden met potentiële rampen-risico’s en zeker op lange termijn 
meer “value for money” leveren.

Er was op het GPDRR veel aandacht voor de voortgang op het terrein 
van “early warning”, waarbij werd benadrukt dat “multi-hazard early 
warning” systemen en risico- en rampeninformatie belangrijke 
componenten zijn voor “risicomanagement” en van een andere 
orde zijn dan het meer op respons gerichte “disaster management”. 
Daarnaast aandacht voor de meer gebruikelijke thema’s risicobe-
oordeling, publiek-private samenwerking en vitale infrastructuur. 
Maar ook speciale aandacht voor het in ontwikkeling zijnde 
instrumentarium om de implementatie van Sendai te monitoren 
met een eerste web-based-data-inventarisatie begin 2018. Voor 
“inclusive DRR”, de betrokkenheid van ouderen en gehandicapten 
in DRR, was er een primeur met de lancering van een app CRPD en 
het gebruik van een tablet op een soort mini-Segway, waarmee 
gehandicapten uit onder andere de Filippijnen en de USA toch 
“virtueel” konden deelnemen in Mexico.

In zijn slotwoord gaf Glasser aan dat het in mensen zit ingebakken 
om “te leven op dit moment, pijnlijke gebeurtenissen en rampen 
snel te vergeten en binnen je eigen veilige hokje te werken.” Dit zijn 
factoren die het werken aan risico- en rampenreductie in de 
toekomst beperken. Echter: “DRR en het Sendai-raamwerk geeft tot 
2030 een gereedschap set voor all-hazard, multi-sector en toekomst-
gerichte risico-aanpak, waarbij het onderkennen van risico’s de brug 
vormt naar duurzame economische ontwikkeling”. En ook consta-
teerde hij dat er twee jaar na Sendai daadwerkelijk al een kanteling is 
naar “words into action”. Tot slot bedankte hij de regering van 
Zwitserland voor het aanbod het volgende GP in 2019 te organiseren.

Zie voor nadere informatie de GPDRR-website.  
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en 

http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en
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Vitale vennootschappen in veilige handen 

De vitale infrastructuur in Nederland is over het algemeen goed beschermd tegen ongewenste (buitenlandse) aandeelhouders. 
Niettemin zijn er enkele kwetsbaarheden. Deze zien op de sectoren ICT/Telecom, Openbaar bestuur (digitale overheid) en 
Defensie. Daarnaast ontbreken bijzondere regels in geval van een faillissement van vitale vennootschappen. Een risico voor de 
nationale veiligheid ontstaat zodra een ongewenste aandeelhouder van een vitale vennootschap een bestuurder kan benoemen.

achtergronden 
Het komt geregeld voor dat buitenlandse investeerders belangrijke 
aandeelhoudersrechten in Nederlandse ondernemingen verwerven of 
trachten te verwerven. Hoewel buitenlandse investeringen een 
materiële bijdrage aan de Nederlandse welvaart leveren, komt in de 
huidige geopolitieke context de vraag op of zij tevens een bedreiging 
kunnen vormen voor de nationale veiligheid. Deze vraag speelde 
bijvoorbeeld bij de poging van het Mexicaanse América Móvil om een 
meerderheidsaandeel in telecombedrijf KPN te verwerven (2013), de 
overname van Fox-IT door een Britse partij (2015), de overname van een 
divisie van chipfabrikant NXP door twee Chinese investeringsmaat-
schappijen (2016) en de poging van het Belgische BPost – voor 40% in 
handen van de Belgische overheid – om PostNL over te nemen (2016).
In opdracht van het WODC deden wij onderzoek naar de risico’s van 
(buitenlands) aandeelhouderschap voor de nationale veiligheid. 
Centraal stond de vraag hoe aandeelhouderschap in een 
Nederlandse naamloze of besloten vennootschap (mogelijke) 
toegang tot (vertrouwelijke) informatie en invloed op beslissingen 
biedt en op welke wijze dit gevolgen kan hebben voor de nationale 
veiligheid. Onze bevindingen zijn gepubliceerd in het rapport Vitale 
vennootschappen in veilige handen dat april 2017 verscheen.1

operationalisering nationale veiligheid 
Een nadere uitwerking van het begrip nationale veiligheid in de 
context van (buitenlands) aandeelhouderschap is nodig. Op grond van 
de Strategie Nationale Veiligheid onderscheiden wij drie generieke 
categorieën van veiligheidsbelangen.2 Het gaat, kort gezegd, om de 
continuïteit van vitale processen, de integriteit en exclusiviteit van 
informatie en het functioneren van de democratische rechtsorde.

Bij de eerste veiligheidscategorie gaat het erom of de continuïteit van het 
vitale proces (levering, dienstverlening of productie) in gevaar komt.
Bij het tweede veiligheidsbelang speelt de vraag of strategische of 
gevoelige technologische kennis ongewenst in buitenlandse handen 
valt en/of ertoe kan leiden dat een ander land inzage krijgt in 
staatsgeheimen, persoonsgegevens van burgers of in de werking van 
ons veiligheidsbestel. 

1 C. Bulten, B. de Jong, E. Breukink & A. Jettinghoff, Vitale vennootschappen in 
veilige handen, https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2609-toegang-en-
invloed-buitenlandse-investeringen-in-nederlandse-vitale-sectoren.aspx.

2 Deze zijn geformuleerd in het rapport Tussen naïviteit en paranoia van de 
Werkgroep Economische Veiligheid (2014).

Het derde generieke veiligheidsbelang betreft “het functioneren van 
de democratische rechtsorde”, ook wel geformuleerd als “strategische 
afhankelijkheid”: kan de overname (door een buitenlands partij) 
ertoe leiden dat Nederland op enig moment door een ander land 
politiek onder druk gezet of gesaboteerd kan worden? Naast de 
generieke categorieën veiligheidsbelangen zijn er tevens sector-
specifieke veiligheidsbelangen, zoals de veiligheid en non-proliferatie 
van wapens in de chemische en nucleaire sector. 

Ons onderzoek was gericht op naamloze en besloten vennootschap-
pen (NV’s en BV’s), de meest voorkomende rechtsvormen in het 
bedrijfsleven. Wanneer een NV of BV met haar activiteiten een of meer 
van de onderscheiden veiligheidsbelangen in gevaar kan brengen, dan 
spreken wij van een vitale vennootschap. Het is aan de overheid om te 
bepalen of in een concreet geval en op basis van alle omstandigheden 
van het geval een vennootschap als vitaal kan worden aangemerkt. 
Uit het voorgaande blijkt dat nationale veiligheid een enger begrip is 
dan “algemeen belang” of “publiek belang”. Momenteel loopt een 
maatschappelijke discussie over de wenselijkheid van overheidsin-
menging bij overnames. Het gaat hierbij niet alleen om vitale 
vennootschappen, maar tevens om beursgenoteerde kroonjuwelen 
zoals Unilever en Akzo Nobel. Unilever is volgens de huidige indeling 
van de vitale infrastructuur echter niet van belang voor de nationale 
veiligheid en mogelijk geldt hetzelfde voor Akzo. Overheidsinmenging 
is volgens het Europese recht toegestaan op grond van “openbare 
orde”, “openbare veiligheid” en “dwingende redenen van algemeen 
belang”. Economisch getinte belangen als behoud van werkgelegen-
heid (zoals bij Unilever en Akzo Nobel) vallen hier niet onder.

risicovolle aandeelhoudersrechten
Wij onderzochten voorts welke rechten toekomen aan de 
aandeelhouders(vergadering) van vitale vennootschappen en hoe deze 
rechten van invloed zijn op de nationale veiligheid. Als individu heeft 
een aandeelhouder het recht aandelen te kopen en te verkopen. Bij 
niet-beursgenoteerde NV’s en bij BV’s kan een verkoop van aandelen 
“onder de radar” plaatsvinden. De wisseling in het aandeelhouders-
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bestand is voor de buitenwereld niet zichtbaar. Bij vitale vennoot-
schappen zijn er dan risico’s voor de nationale veiligheid bij verkoop 
aan een ongewenste (buitenlandse) investeerder. 
Het is van belang oog te hebben voor mogelijke partijen achter de 
formele aandeelhouder. De aandeelhouder kan bijvoorbeeld een 
staatsfonds (sovereign wealth fund) zijn, waarin een buitenlandse 
overheid invloed uitoefent. Het is zaak te achterhalen wie de 
uiteindelijk belanghebbende is die de formele of feitelijke zeggen-
schap heeft over de aandeelhouder.

De mate van invloed die een aandeelhouder heeft, hangt af van de 
omvang van zijn aandelenbelang. Het hebben van doorslaggevende 
invloed binnen de algemene vergadering van een vitale vennootschap 
kan risico’s meebrengen voor de nationale veiligheid. Hiervan is 
sprake indien een ongewenste aandeelhouder de meerderheid van de 
stemrechten heeft in een vergadering. Deze meerderheid kan ontstaan 
door het verschaffen van meer dan 50% van het kapitaal, maar ook bij 
een kleiner belang. Als er weinig aandeelhouders naar de vergadering 
komen (“aandeelhoudersabsenteïsme”), kan een minderheidsbelang 
(dus kleiner dan 50%) voldoende zijn om besluiten te nemen.
Van alle aandeelhoudersrechten3 is de bevoegdheid van de aandeel-
houdersvergadering tot benoeming in combinatie met de bevoegd-
heid tot ontslag van bestuurders volgens ons het belangrijkste risico 
voor de onderscheiden nationale veiligheidsbelangen. Dit is tevens 
de perceptie in de praktijk. Aan ongewenste investeerders gelieerde 
bestuurders kunnen invloed uitoefenen op de strategie van de 
vennootschap en daarmee de continuïteit van een vitaal proces 
beïnvloeden. Bovendien hebben bestuurders in beginsel toegang tot 
het operationele niveau en (vertrouwelijke) informatie binnen de 
vennootschap, die vervolgens kan worden doorgespeeld. Ook is het 
denkbaar dat ongewenste (buitenlandse) investeerders hun welge-
zinde bestuurders aan het roer van Nederlandse vennootschappen 
weten te zetten. Dit kan een negatieve weerslag hebben op het 
vertrouwen in het functioneren van “het systeem” in het algemeen en 
de sector waarin de vennootschap actief is in het bijzonder. 
Vennootschappen kunnen zichzelf trachten te beschermen tegen de 
(veiligheids)risico’s van aandeelhouderszeggenschap. Het vennoot-
schapsrecht biedt hiervoor mogelijkheden. Niettemin blijkt uit ons 
onderzoek dat deze vorm van privaatrechtelijke bescherming in het 
algemeen niet waterdicht is.

analyse van vitale processen
Voor een inschatting van de veiligheidsrisico’s van (buitenlandse) 
overnames en investeringen keken wij ook naar het bestaande 
instrumentarium ter bescherming van de vitale infrastructuur. Wij 
onderzochten de sectoren energie, ICT/Telecom, drinkwater en 
water, transport, chemie, de nucleaire sector, de financiële sector, 
de digitale overheid en defensie.4 

3 In het rapport bespreken wij het recht op inlichtingen, het agenderingsrecht, 
het recht om met machtiging van de rechter een algemene vergadering bijeen 
te roepen, goedkeurings- en instructierechten van de algemene vergadering 
en bevoegdheden tot statutenwijziging en herstructurering. 

4 Ons onderzoek was echter minder diepgaand dan de door de Werkgroep 
Economische Veiligheid in 2014 aanbevolen “ex ante analyses” per vitale 
sector, die zijn of thans nog worden verricht. 

In de meeste onderzochte sectoren zijn de risico’s van (buitenlands) 
aandeelhouderschap voor de nationale veiligheid adequaat 
ingeperkt. Dit geschiedt door verschillende instrumenten: staats-
deelnemingen, regelgeving en toezicht, vergunningen en privaat-
recht (contracten). Wij vonden geen voorbeelden waarbij (buiten-
lands) aandeelhouderschap daadwerkelijk negatieve gevolgen heeft 
gehad voor de nationale veiligheid. Wel bestaan in enkele sectoren 
kwetsbaarheden, die het gevolg zijn van het ontbreken van een 
adequaat instrumentarium om preventief de relevante nationale 
veiligheidsbelangen te borgen. Dit kan een bedreiging voor de 
nationale veiligheid in de (nabije) toekomst vormen.
Een vitale vennootschap kan in surseance of in staat van faillisse-
ment raken. Er bestaan geen bijzondere regels om te voorkomen dat 
een herstructurering of een verkoop van onderdelen uit de boedel 
aan ongewenste partijen leidt tot veiligheidsrisico’s. Dit blijkt in de 
praktijk een punt van zorg. Wij achten het daarom wenselijk dat er 
voorschriften bestaan om in een vroeg stadium van (naderende) 
insolventie de relevante veiligheidsbelangen te beschermen. 

Een eerste kwetsbare sector is ICT/Telecom. De wettelijke bepalingen 
die beogen de integriteit en exclusiviteit van informatie te beschermen 
bij aanbieders van telecomnetwerken en -diensten bieden weinig 
soelaas indien zij worden overgenomen door een ongewenste 
(buitenlandse) investeerder. Het aandeelhouderschap van de 
aanbieders van telecommunicatiediensten aan de overheid lijkt aldus 
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een aandachtspunt. De telecomdiensten 112, C2000, de 
Noodcommunicatie voorziening, het glasvezelnetwerk voor Defensie 
en de telecomdiensten die worden geleverd aan Schiphol zijn 
kwetsbaar voor discontinuïteit bij een buitenlandse overname van een 
aanbieder. Ook kan een vreemde mogendheid pressie op Nederland 
uitoefenen door na een overname ermee te dreigen de dienstverlening 
te staken. Deze gevaren zijn er niet – of in ieder geval in veel mindere 
mate – indien een andere telecomaanbieder de genoemde diensten bij 
staking eenvoudig over kan en mag nemen. Het is ons niet duidelijk 
geworden of deze mogelijkheid bestaat. Een kwetsbaarheid bestaat 
verder ten aanzien van de beheerders van datacenters. De integriteit en 
exclusiviteit van daar aanwezige informatie loopt mogelijk risico bij 
een ongewenste (buitenlandse) overname. 

In de sector openbaar bestuur (met name de digitale overheid) zijn de 
risico’s tamelijk gering, maar niet verwaarloosbaar. Het gaat om 
gevallen waarin de overheid werkzaamheden inzake de verzameling, de 
verwerking, het gebruik, de uitwisseling, de opslag of de beveiliging 
(waaronder encryptie) van informatie aan- of uitbesteedt aan onderne-
mingen. In ieder geval is er op de markt voor encryptiediensten een 
risico van afhankelijkheid van de overheid van bepaalde ondernemin-
gen, zoals Fox-IT. Indien bijvoorbeeld na een buitenlandse overname 
sprake is van compromittering van vertrouwelijke informatie is er 
mogelijk geen alternatief voorhanden. Met het voorbehoud dat wij niet 
over alle informatie beschikken, kunnen wij ons indenken dat aan de 
voltooide overname van Fox-IT door een Britse partij vanuit het 
oogpunt van nationale veiligheid risico’s zijn verbonden.

Defensie hanteert onder meer contractuele voorwaarden (ABDO-
regels) om veiligheidsrisico’s te beperken ten aanzien van externe 
leveranciers. Deze voorwaarden stellen de overheid echter onvol-
doende in staat om vooraf wijzigingen in zeggenschapsverhoudin-
gen bij deze leveranciers te toetsen. 
Inmiddels worden initiatieven overwogen om enkele van de 
genoemde kwetsbaarheden weg te nemen, zoals blijkt uit het 
conceptwetsvoorstel voor de telecomsector en aanpassing van de 
ABDO-regels in de defensiesector. 

aanbevelingen
Wij bevelen aan dat de overheid de beschikking krijgt over een 
sectorspecifiek publiekrechtelijk instrumentarium, waarmee vooraf 
dreigingen voor de nationale veiligheid kunnen worden tegengegaan. 
Een sectorspecifiek instrumentarium ligt in Nederland meer voor de 
hand dan een algemene wettelijke investeringstoets die alle (vitale) 
vennootschappen raakt, omdat de sectoren onderling verschillen en 
er sectoren zijn waarin de risico’s van (buitenlands) aandeelhouder-
schap voor de nationale veiligheid adequaat zijn ingeperkt. Vooraf 
moet per relevante (kwetsbare) sector voldoende concreet worden 
gedefinieerd voor welke vennootschappen een toets geldt en welke 
investeerders of investeringen onder de toets vallen. Uitsluitend 
substantieel aandeelhouderschap in vitale vennootschappen zou aan 
voorafgaande overheidstoetsing onderworpen moeten zijn. Het gaat 
wat ons betreft nadrukkelijk niet om alle beursgenoteerde vennoot-
schappen of andere niet-beursgenoteerde “kroonjuwelen”.

Kabinetsprogramma Economische Veiligheid
 ■ George Middeldorp 

Programmamanager Economische Veiligheid, NCTV

De interdepartementale werkgroep economische veiligheid (IWEV)1 
voert, onder coördinatie van de NCTV, een kabinetsprogramma2 uit 
dat ten doel heeft de risico’s voor de nationale veiligheid van 
buitenlandse overnames van en investeringen in Nederlandse 
bedrijven en van aanbesteding van overheidsopdrachten in beeld te 
brengen en waar nodig instrumenten in te zetten of te ontwikkelen 
om deze risico’s te reduceren en de weerbaarheid te versterken.

1 In de IWEV zijn naast de NCTV de ministeries van AZ, EZ, FIN, DEF, BZ, IenM, 
de AIVD en de MIVD vertegenwoordigd. Ook neemt een vertegenwoordiger 
van VNO-NCW deel aan de werkgroep. De IWEV kent een signalerende, 
agenderende en reflecterende rol ten aanzien van beleidsontwikkeling op het 
gebied van economische veiligheid. Ook adviseert de werkgroep in casuïstiek.

2 Zie uitgebreider de op 22 mei 2017 aan de Tweede Kamer gezonden 
voortgangsbrief economische veiligheid: https://www.rijksoverheid.nl/
documenten/kamerstukken/2017/05/22/tk-voortgang-uitvoering-kabinetsbe-
leid-economische-veiligheid.

Aan de hand van ex-ante-analyses worden voor elke sector binnen de 
vitale infrastructuur eventuele risico’s voor de nationale veiligheid 
bij buitenlandse investeringen en aanbestedingen van overheids-
opdrachten in kaart gebracht teneinde te bepalen of het bestaande 
instrumentarium van de overheid voldoende waarborgen biedt. 
Hierbij wordt gekeken naar de volgende drie risicocategorieën.

• Continuïteit vitale processen
 Is er een risico dat de continuïteit van levering, dienstverlening 

of productie in gevaar komt?
• Integriteit en exclusiviteit van kennis en informatie
 Kan strategische of gevoelige technologische kennis in buiten-

landse handen vallen en/of kan een ander land inzage krijgen in 
staatsgeheimen, persoonsgegevens van burgers of in de werking 
van ons veiligheidsbestel?

• Strategische afhankelijkheid
 Kan de buitenlandse investering of verkrijging van een over-

heidsopdracht ertoe leiden dat Nederland op enig moment door 
een ander land politiek onder druk wordt gezet? 

Tot nog toe zijn drie analyses uitgevoerd.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/05/22/tk-voortgang-uitvoering-kabinetsbeleid-economische-veiligheid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/05/22/tk-voortgang-uitvoering-kabinetsbeleid-economische-veiligheid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/05/22/tk-voortgang-uitvoering-kabinetsbeleid-economische-veiligheid
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Waterkeren
Aangezien het beheer van waterstaatkundige objecten in overheids-
handen is, bestaat er geen risico voor de nationale veiligheid als 
gevolg van een buitenlandse overname. Geconcludeerd is dat 
aanvullende maatregelen op dit moment niet nodig zijn.

energie
De vitale infrastructuur van elektriciteit en gas is in publieke handen en 
daarmee afdoende beschermd tegen eventuele risico’s voor de 
nationale veiligheid bij buitenlandse investeringen. De continuïteit van 
de levering van elektriciteit, gas en olieproducten is dan ook in 
voldoende mate geborgd. Wel vindt nader onderzoek plaats naar 
mogelijke kwetsbaarheden bij deelname aan overlegstructuren waarin 
vertrouwelijke informatie wordt gedeeld of omdat een accumulatie van 
verwerving kan leiden tot een (te) grote strategische afhankelijkheid. 

telecom
Ongewenste (buitenlandse) overnames in de telecommunicatie sector 
kunnen leiden tot risico’s voor zowel de continuïteit van de telecom-
municatiedienstverlening aan het algemene publiek als de dienstverle-
ning ten behoeve van de vitale overheidscommunicatievoorzieningen. 
Ook de vertrouwelijkheid van (overheids-)communicatie kan daarbij in 
het geding zijn. Geconcludeerd wordt dat voor de borging van de 
nationale veiligheid in de telecommunicatiesector behoefte is aan een 
aanvullend wettelijk instrument waarmee het verkrijgen van overwe-
gende zeggenschap getoetst kan worden aan de nationale veiligheid. 
Naar aanleiding hiervan heeft de minister van Economische Zaken 
afgelopen februari het wetsvoorstel voorkoming ongewenste 
zeggenschap telecommunicatie in consultatie gebracht. Dit wetsvoor-
stel introduceert de bevoegdheid voor de minister van EZ om het 
houden of verkrijgen van overwegende zeggenschap in een telecom-
municatiepartij te verbieden als deze zeggenschap leidt tot zodanige 
invloed in de telecommunicatiesector dat de nationale veiligheid of 
openbare orde in gevaar kan komen. De in het kader van de openbare 
consultatie verkregen reacties worden op dit moment beoordeeld.

Ook voor andere sectoren met een vitaal proces worden ex-ante-
analyses uitgevoerd: drinkwatervoorziening, chemie, nucleair, 
betalingsverkeer, vlucht- en vliegtuigafhandeling, scheepvaartafwik-
keling, inzet defensie en inzet politie. Het kabinet heeft onlangs 
besloten hieraan met prioriteit afronding te geven.3 Naast verster-
king van sectorspecifiek instrumentarium heeft het kabinet 

3 Zie de Kamerbrief van 20 mei 2017 inzake overnames van bedrijven:  
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/05/20/
kamerbrief-overnames-van-bedrijven .

opdracht gegeven aan de IWEV om te verkennen of en onder welke 
omstandigheden generieke regelgeving meerwaarde heeft. Verder 
worden maatregelen ontwikkeld gericht op risico’s voor de 
nationale veiligheid die samenhangen met aanbesteding en inhuur.

Het rapport Vitale vennootschappen in veilige handen van de Radboud 
Universiteit levert een belangrijke bijdrage aan de beleidsvorming 
met betrekking tot economische veiligheid. In de ex-ante analyses 
zullen de door de onderzoekers genoemde kwetsbaarheden in 
enkele sectoren worden meegenomen. De aanbevelingen over de 
wijze waarop publiekrechtelijke regelgeving moet worden vorm-
gegeven, worden betrokken bij eventuele wetgevingstrajecten. 

Risico- 
analyse

Dreigingen Waarborgingsmaatregelen

• restrisico’s
• instrumentarium voldoende?

Belangen

visierapport trends in veiligheid 2017:  
in een verbonden samenleving
Trends in Veiligheid is een jaarlijks visierapport van 
Capgemini, waarin de belangrijkste ontwikkelingen worden 
geschetst in het domein van openbare orde en veiligheid. In 
de nieuwe, zevende editie wordt de koppeling gelegd tussen 
mens en de (digitale) samenleving.

De artikelen voor Trends in Veiligheid 2017 richten zich 
(onder meer) op het Internet of Things (IoT), robotisering, 
gezichtsherkenning en cyber warfare.

Kijk voor meer informatie op www.trendsinveiligheid.nl  

Trends in Veiligheid 2017
In een verbonden samenleving

mailto:https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/05/20/kamerbrief-overnames-van-bedrijven?subject=
mailto:https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/05/20/kamerbrief-overnames-van-bedrijven?subject=
http://www.trendsinveiligheid.nl/
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COncORDE voor betere grootschalige zorg
In opdracht van de Europese Commissie werkt een internationaal consortium aan technologische innovatie die leidt tot 
een betere medische hulpverlening bij rampen en crises. Een kern is beter gebruik van zelfredzaamheid. De Nederlandse 
bijdrage aan het project “COncORDE” wordt geleverd door de stichting Crisislab.

 ■ Ira Helsloot 
Hoogleraar Besturen van Veiligheid/voorzitter stichting Crisislab

 ■ Manon Jurgens 
Junior onderzoeker stichting Crisislab

 ■ Remy van Berkesteijn 
Voormaling onderzoeker stichting Crisislab

het concept van concorde: Werkelijk netcentrisch 
informatiedelen
Het COncORDE-project werkt toe naar een digitaal coördinatieplat-
form voor de medische hulpverlening bij grootschalige incidenten 
met veel slachtoffers die over een groter gebied verspreid zijn. Denk 
hierbij aan aardbevingen of overstromingen. Coördinatie vindt plaats 
door netcentrische informatiedeling: informatie over de locatie en 
toestand van slachtoffers wordt via COncORDE zowel ter beschikking 
gesteld aan medische professionals in de gehele medische hulpverle-
ningsketen als aan redzame burgers. Zowel medische professionals 
als aanwezige burgers kunnen informatie toevoegen aan dit platform 
over de locatie en toestand van de slachtoffers. Geüploade foto’s, 
locatie-aanduidingen en begeleidende tekst verschaffen bijvoorbeeld 
inzicht in de toestand van de patiënt, diens verwondingen en 
zorgbehoefte en – niet onbelangrijk – waar de patiënt is.
Hoewel de inrichting van de medische zorg in alle Europese landen 
en regio’s verschilt, kan COncORDE overal gebruikt worden door de 
patient-centered benadering. Overal in Europa gaan patiënten immers 
vanaf de plek van het incident naar een zorgverlener waar ze zorg 
ontvangen. Overal zijn ook burgers aanwezig die in het eerste 
gouden uur hulp kunnen bieden en cruciale informatie hebben.

In de Nederlandse situatie spreken we hierbij over het proces acute 
gezondheidszorg. Dit proces wordt uitgevoerd onder regie van de 
geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR). De 
feitelijke zorg wordt geleverd door onder meer ambulancevervoerders 
(RAV’s), ziekenhuizen, GGD’s, huisartsen, GGZ-instellingen en het Rode 
Kruis. Deze lappendeken van instanties maakt het proces complex. 
Deze complexiteit komt onder andere tot uiting in het informatie-
management. Informatie delen over patiënten is essentieel, maar de 
informatieoverdracht wordt bemoeilijkt door de onvermijdelijke chaos 
waardoor niemand tijd heeft voor gestructureerd informatiedelen.

Heel concreet voorziet COncORDE in een mobiele applicatie voor 
burgers en een website uitsluitend voor medische professionals.
Op het rampterrein kunnen burgers meldingen naar de COncORDE 
cloud doen met de app. Ze kunnen de GPS-locatie van de patiënt 
meesturen en basisinformatie over diens verwondingen invoeren in 
COncORDE, maar ook foto’s van bijvoorbeeld een beklemd slachtoffer.

Aanrijdende medische hulpverleners en redzame burgers kunnen in 
de COncORDE cloud kijken om slachtoffers te vinden. Medische 
hulpverleners kunnen de burger-triage gebruiken voor hun eigen 
inschatting welke slachtoffers het eerst geholpen moeten worden. 
Tot zover is het systeem voor iedereen toegankelijk.

Specifiek voor medische hulpverleners is dat zij ter plaatse hun 
patiënten aan het systeem koppelen door ze een identificatie te 
geven. Dit kan heel professioneel, bijvoorbeeld door middel van 
een pols- of enkelbandje, maar ook door een foto of beschrijving. 
De patient verdwijnt dan uit het openbare deel van de COncORDE 
cloud en “komt terecht” in het deel van de COncORDE cloud dat 
alleen toegankelijk is voor medische professionals. In de zieken-
huizen kan COncORDE gebruikt worden om zicht te krijgen op de 
schaal van het incident, de aard van de letsels, het aantal patiënten 
en de ambulances die onderweg zijn naar het ziekenhuis. Op deze 
manier blijft de informatie gedurende het gehele zorgproces 
gekoppeld aan de patiënt, van melding tot in het ziekenhuis.

de toegevoegde Waarde van concorde voor nederland
Met de komst van het model grootschalige geneeskundige bijstand 
(GGB) zijn er in Nederland belangrijke wijzigingen doorgevoerd in 
met name de aansturing van de acute zorg bij grote incidenten. De 
manier waarop onder andere de ambulancevervoerders onder regie 

Coordination Mechanisms 
For Medical Emergency Response 

www.concorde-project.eu 

The COncORDE project aims at designing and developing a web-based platform to support and enhance the existing coor-
dination and decision processes during small or large-scale medical emergencies, at local, regional and cross-border level. 

The platform will improve the operational information fl ow within the emergency medical services, as well as the communi-
cation and coordination between people requiring emergency medical help, the responders and a resilient community. The 
ability to capture the fl ow of the response to an incident, evaluate it, perform audits and use to train professionals is expected 
to signifi cantly impact on the preparedness of a community, as well as on the accumulation of evidence for best practices. 

Further information:
COncORDE website: www.concorde-project.eu

Dissemination leader :
Public Safety Communication Europe (PSCE)
Rue des Deux Eglises 39
B-1000 Brussels, Belgium
www.psc-europe.eu
secretariat@psc-europe.eu

@COncORDE_FP7

ACT FAST BE SMART SAVE LIVES

This project is co-funded by
the European Union
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van de GHOR functioneren is op basis van de nieuwste inzichten 
verbeterd en geherstructureerd. De rol van de Officier van Dienst 
Geneeskundig is versterkt en ook wordt het proces beter onder-
steund met de nieuwe GGB-functies die speciaal in het leven zijn 
geroepen. Wat is hierbij de mogelijke toegevoegde waarde van 
COncORDE?

Het verzamelen van informatie over de patiënt begint zodra burger-
hulpverleners zoals passanten en EHBO’ers contact opnemen met de 
meldkamer ambulancezorg. Deze informatie wordt nu verzameld in 
het meldkamersysteem en meestal via mobiele dataterminals 
doorgezet naar de aanrijdende ambulance(s). Vervolgens kan in 
sommige gevallen informatieoverdracht naar het ziekenhuis plaatsvin-
den door middel van een digitaal formulier, maar veelal vindt de 
informatieoverdracht nog (summier) plaats per telefoon. Zeker bij 
grote rampen vergt deze informatie-uitwisseling over individuele 
patiënten tussen burgers en hulpverleners onderling te veel tijd 
waardoor informatie voorspelbaar verloren zal gaan. COncORDE 
betekent hiervoor een grote stap voorwaarts.

Daarnaast is de huidige informatiepositie van de leidinggevende 
onvoldoende voor onderbouwde beslissingen over bijvoorbeeld het 
opschalen van het incident of de specialismen die extra in dienst 
moeten worden geroepen. Deze informatiestroom komt vaak laat 
en traag op gang. COncORDE ondersteunt de leidinggevenden op 
dit punt doordat alle burgers en zorgprofessionals in hetzelfde 
laagdrempelige platform hun informatie delen en die kan worden 
geraadpleegd zonder hen in hun werk te storen.

concorde past bij WereldWijde trend om 
burgerinformatie te gebruiken
Het inzetbaar maken van informatie die burgers aanleveren, is 
wereldwijd in de crisisbeheersing al geen noviteit meer. Volunteered 
geographic information (VGI) bijvoorbeeld, is reeds gemeengoed bij 
de bosbrandenproblematiek in de VS en in Australië. Particulieren en 
bedrijven dragen zelf rechtstreeks bij aan de informatie waarop de 
overheid haar beslissingen neemt.1 Een ander bekend voorbeeld is 
toepassing van Ushahidi in de nasleep van de Haïtiaanse aardbeving 
in 2010. In de eerste dagen na de aardbeving startte een groep 
vrijwilligers vanuit een universiteit in Boston een Ushahidi-crisismap. 
De belangrijkste telefonieprovider van Haïti stelde een gratis 
sms-service beschikbaar. De combinatie van sms-berichten en posts 
op sociale media stelde vele slachtoffers en daklozen na de aardbe-
ving in staat zich online te melden met hun noden. Het Amerikaanse 
leger slaagde erin met deze gegevens honderden mensen te redden.2

Opvallend is dat de betrouwbaarheid van informatie in beleidsstuk-
ken over burgerparticipatie in crisis situaties vaak als knelpunt 
wordt genoemd. De Amerikaanse Federal Emergency Management 
Association (FEMA) erkende echter dat de Ushahidi-crisismap over 
Haïti met crowdsourced informatie de meest samenhangende en 
adequate bron van informatie was over de ramp.

1 Haworth, B., Whittaker, J., & Bruce, E.; Assessing the application and value of 
participatory mapping for community bushfire preparation; Applied Geography, 
76 (2016), 115-127.

2 Meier, P.; New information technologies and their impact on the humanitarian 
sector; International review of the Red Cross, 93 (884) (2011), 1239-1263.
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one ConfeRenCe 2017

We are all connected

Op dinsdag 16 en woensdag 17 mei 2017 begaven ongeveer 1200 mensen, afkomstig vanuit de gehele wereld en werkzaam 
binnen uiteenlopende publieke en private organisaties in verschillende sectoren, zich richting het World Forum in Den Haag 
voor de jaarlijkse One Conference. De vijfde editie van deze internationale conferentie werd georganiseerd door het Nationaal 
Cyber Security Centrum (NCSC) in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken. De conferentie bood, mede door 
de diverse achtergronden van de bezoekers en sprekers, een goede gelegenheid voor het opdoen van kennis, het voeren van 
interessante discussies en het leggen van nieuwe contacten. Het thema van dit jaar luidde “We are all connected”, doelend op 
de vele apparaten met een internetverbinding, waarbij we een aanzienlijk deel van die apparaten continue bij ons dragen.

 ■ Hugo Leisink 
Nationaal Cyber Security Centrum

dag 1
Na een welkomstwoord van dagvoorzitter Nicholas Witchell, was het 
de beurt aan Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff 
en Minister van Economische Zaken Henk Kamp om het podium te 
betreden. In een gesprek met de dagvoorzitter gaven zij het belang 
van cybersecurity voor Nederland aan en stelden ze dat digitalisering 
de toekomst is. Als we daarvan willen profiteren, dan moeten we 
investeren in de beveiliging ervan. Dat Nederland goed is weggeko-
men met de kort daarvoor uitgebroken WannaCry ransomware1, 
betekent niet dat we minder kwetsbaar zijn. Dat zou arrogant zijn. 
De ware Nederlandse handelsgeest kwam naar boven bij de 
opmerking dat beveiliging niet alleen een noodzakelijke investering 
is, maar ook een “business” op zichzelf. De boodschap van de 
bewindslieden was duidelijk: een veilige samenleving kunnen we 
bereiken door (o.a.) goed samen te werken. Minister Kamp sloot af 
met de woorden: “digitization is cool, cybersecurity is hot”.

1 https://www.ncsc.nl/actueel/nieuwsberichten/toename-van-pogingen-tot-
ransomware-infecties.html 

Met zijn 11 jaar was de Amerikaanse Reuben Paul, oprichter en CEO 
van een non-profitorganisatie op het gebied van cybersecurity 
awareness en onderwijs (Cybershaolin), met grote afstand de 
jongste spreker van de conferentie. Ondanks zijn jonge leeftijd wist 
de zelfverzekerde Reuben met een aandoenlijke presentatiestijl die 
past bij een 11-jarige, de hele zaal te boeien. Reuben snapt dat als je 
een punt wil maken, je dat het beste kan doen door het concreet 
aan te tonen. Door middel van een live hack op een teddybeer, 
toonde hij aan hoe een ogenschijnlijk onschuldig stuk speelgoed 
een gevaar kan vormen voor de privacy van vele kinderen (en andere 
gezinsleden). Ook was zijn boodschap dat wetgevers, beveiligings-
onderzoekers en het bedrijfsleven meer moeten samenwerken om 
dit soort problemen in de toekomst te voorkomen.

Het hoofd van de AIVD, Rob Bertholee, nam ons in zijn presentatie 
mee in de uitdagingen waar de AIVD mee te maken krijgt, zoals het 
dilemma tussen het geheimhouden van bepaalde informatie 
vanwege de gevoeligheid en het delen van informatie vanwege haar 
waarde en bruikbaarheid. Bertholee benoemde de waarde van ICT 
en het internet voor de Nederlandse economie. Omdat alles met 
elkaar verbonden is, is alles een potentieel doelwit en vanwege de 
hoge internetdichtheid in dit land, vindt iedere dag wel een 
incident plaats. Ook benoemde hij de politieke inmenging via het 

https://www.ncsc.nl/actueel/nieuwsberichten/toename-van-pogingen-tot-ransomware-infecties.html
https://www.ncsc.nl/actueel/nieuwsberichten/toename-van-pogingen-tot-ransomware-infecties.html
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internet bij de verkiezingen in Duitsland en Frankrijk. We moeten 
niet naïef zijn door te denken dat Nederland geen doelwit kan zijn. 
Nepnieuws is niet nieuw, het is slechts veel makkelijker te versprei-
den in deze tijd dankzij het internet.

Daniel Castro, Vice President van de Information Technology and 
Innovation Foundation (ITIF), vertelde over het pokkenvirus en wat 
we binnen het ICT-domein kunnen leren van de bestrijding ervan. 
Hij stelde dat veel cybersecuritybeleidsplannen fundamenteel 
verkeerd zijn door het ontbreken van aansprakelijkheid ten aanzien 
van kwetsbaarheden in opgeleverde software en systemen, het in de 
praktijk achterblijven van het beveiligingsniveau bij nieuwe ideeën 
in vergelijking met de oorspronkelijke plannen en de wil om 
anderen aan te kunnen vallen met behulp van kwetsbaarheden waar 
je jezelf juist tegen wil beschermen. Als oplossing voor dit probleem 
noemde Castro meer transparantie en aansprakelijkheid van 
leveranciers ten aanzien van kwetsbaarheden, een leidende en 
sturende rol voor de overheid door middel van wetgeving en het 
ondersteunen van leveranciers bij het vinden en verhelpen van 
kwetsbaarheden door middel van responsible disclosure 
programma’s.

In de parallelle sessies gaven de vele sprekers hun visie op cyber-
security binnen onze maatschappij. Zij wezen ons op het belang van 
ICT voor onze samenleving en economie. Om ICT betrouwbaar te 
maken, moeten overheid, bedrijfsleven en onderzoekers op het 
gebied van ICT-beveiliging meer samenwerken. Alleen dan kunnen 
we werken aan systemen die beter bestand zijn tegen aanvallen en 
die betere bescherming van de privacy bieden. Thema’s die aan bod 
kwamen, waren onder andere de beveiliging van e-mail, ICS/SCADA 
systemen, Internet of Things (IoT) apparaten en thuisnetwerken, 
het delen van dreigingsinformatie, de Europese cybersecuritystrate-
gie en de veiligheid van open source software. De dag bood 
daarmee een breed aanbod van interessante onderwerpen.

Aan het eind van de dag verzamelde 
iedereen zich weer in de plenaire zaal. 
Daar werd de Cyber Readiness Index 2.0 
door Melissa Hathaway van het 
Potomac Institute for Policy Studies 
overhandigd aan Patricia Zorko 
(plaatsvervangend NCTV en directeur 
Cyber Security) en Herna Verhagen 
(CEO van PostNL). Herna Verhagen 
sprak vervolgens over de noodzaak van 
cybersecurity voor economische groei. 

Zij noemde de digitale economie, naast Schiphol en de haven van 
Rotterdam, de derde mainport van Nederland. Ook de gebeurtenis-
sen rondom de verkiezingen in Frankrijk laten volgens haar goed de 
noodzaak van cybersecurity zien. Marcel Veening van Divitel en de 
Secure Software Alliance sprak in de afsluitende keynote over de 
technologische ontwikkelingen die steeds sneller gaan. De science 
fiction uit de films van vroeger is in grote lijn de realiteit van 
vandaag. Voor veel mensen is het, zeker wat betreft veiligheid, 
een grote uitdaging om daar goed mee om te gaan.

Op uitnodiging van Hans de Vries, hoofd NCSC, begaven veel 
deelnemers zich vervolgens richting het Gemeentemuseum voor 
een gezellige en nuttige netwerkreceptie. Onder het genot van een 
lekkere hap en enkele drankjes werd nagepraat over een geslaagde 
eerste dag.

dag 2
De tweede conferentiedag werd geopend door Erik Huizer, CTO bij 
SURFnet. Hij nam ons mee in zijn kijk op het gebruik van het 
internet en de gevaren die daarbij gepaard gaan, zoals trolling, 
nepnieuws, hacking etc. Daarna sprak hij over toezicht en controle 
vanuit de overheid en de big data-toepassingen waar de overheid 
gebruik van maakt. Huizer waarschuwde de overheid voor haar 
aanpak rond opsporing en wees daarbij op het proportionaliteitsbe-
ginsel dat bij alle beveiligingsmaatregelen in acht moet worden 
genomen. De overheid verzamelt veel informatie van burgers, 
terwijl achteraf vaak blijkt dat de daders bekenden zijn van de 
politie en inlichtingendiensten. Als de overheid geen vertrouwen 
uitstraalt richting de burgers, dan kan de overheid dat vertrouwen 
moeilijk terug verwachten van diezelfde burgers. Huizer riep de 
overheid op om meer samen te werken met experts om cybersecuri-
typroblemen aan te pakken.

Daarna was het woord aan Melissa Hathaway om de Cyber Readiness 
Index 2.0 toe te lichten die zij die dag ervoor overhandigd had aan 
Patricia Zorko en Herna Verhagen. Hathaway wees Nederland op het 
belang van ICT voor de Nederlandse economie. Alles wat binnen de 
Nederlandse economie gedaan wordt op het gebied van ICT, de 
digitale economie zoals Hathaway dat noemde, vormt 23% van de 
totale Nederlandse economie. Slechts 5% van het bruto binnenlands 
product (bbp) wordt echter besteed aan ICT en slechts 0.004% van 
het bbp wordt besteed aan de beveiliging van deze ICT. De investe-
ringen die Nederland doet in ICT en met name in de beveiliging 
daarvan, zijn niet in lijn met de mate waarin ICT van belang is voor 
de Nederlandse economie.

Naast meer investeren in ICT riep Hathaway ook op tot meer en 
betere samenwerking tussen overheid en private ondernemingen 
om ICT tot een succes te maken. Nederland moet zich meer bewust 
worden van de mate waarin ICT belangrijk is voor haar economie en 
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de schade die kan ontstaan bij grootschalige (beveiligings)
incidenten. We moeten het niet zover laten komen dat de mensen 
in dit land het vertrouwen in de digitale economie gaan verliezen. 
Bij de grote WannaCry ransomware uitbraak enkele dagen eerder 
heeft Nederland ook veel geluk gehad. Maar wat als we dat geluk bij 
een volgend grootschalig incident niet hebben? En wat als we dan te 
maken hebben met een nog meer kwaadwillend en agressiever stuk 
malware? Is Nederland daar goed op voorbereid? Een zeer terechte 
vraag van Hathaway die ons de komende tijd nog zal bezighouden.

Ook op de tweede dag konden de bezoekers kiezen uit een groot 
aantal parallelle sessies over uiteenlopende onderwerpen, zoals 
responsible disclosure, het darkweb en opsporing, TLS v1.3, een 
security framework en IoT binnen ziekenhuizen en zelfs omstreden 
onderwerpen als terughacken. Tijdens de sessies werd onder andere 
gesproken over het internet als globale infrastructuur die ook om 
een globale aanpak vraagt, het gebrek aan ICT-kennis bij rechters 
waardoor zij de gevaren van terughacken niet inzien, ontwikkelin-
gen op het gebied van cryptografie, het tekort aan kennis en 
awareness op het gebied van cybersecurity binnen de zorgsector, de 
ontwikkeling van een security framework voor ziekenhuizen en de 
oproep om responsible disclosure te omarmen en ethical hackers 
niet als kwaadwillenden te zien.

Naast de parallelle sessies vond er een Capture The Flag (CTF) plaats, 
een spel waarin twintig teams van vier personen een aantal 
cybersecurity-puzzels (challenges) moesten oplossen. Hoe moeilij-
ker de puzzel, hoe meer punten konden worden behaald. De CTF 
was georganiseerd door de Belastingdienst en het NCSC en om mee 
te kunnen doen, moesten deelnemers al bij de registratie een puzzel 
oplossen. Hoewel tijdens de voorbereidingen en vooral bij het 
testen van alle challenges meerdere keren een server crashte of een 
ander probleem optrad, wat de nodige stress gaf bij de organisato-
ren, verliep de CTF zelf vlekkeloos. Na de gebruikelijke opstartperi-
kelen rondom het aansluiten van de laptops op het netwerk en het 
inloggen, volgde een intensieve sessie, waarbij alle deelnemers, met 
de nodige “hackermuziek” op de achtergrond, geconcentreerd met 
de challenges aan de slag gingen. Dat er meer nodig was dan alleen 
technische kennis, bleek uit een van de oplossingen (flags) die in 
gecodeerde vorm op de achterkant van de t-shirts van de leden van 
de organisatie verstopt was. Het achterhalen van een flag op een 
CRT-monitor door twee losse draadjes met elkaar te verbinden 
vroeg helaas teveel out-of-the-box-denken van de deelnemers, 
waardoor niemand de flag op die manier achterhaalde. Slechts een 
team vond die flag op een andere manier. Onder begeleiding van 
het nummer Tubular Bells ging de CTF richting het einde, waarbij 
twee teams evenveel punten hadden. Omdat slechts één team de 
winnaar kan zijn, werd het team dat dat aantal punten als eerste 
behaald had als winnaar gekozen. Hans de Vries reikte als hoofd van 
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het NCSC de prijs uit: een t-shirt met daarop de logo’s van het NCSC, 
de Belastingdienst en de CTF en op de achterkant de flag in 
gecodeerde vorm, zoals die te vinden was op de t-shirts van de leden 
van de organisatie. Dat de CTF een groot succes was, bleek uit de 
vele positieve reacties en de berichten op Twitter.

De Chief Research Officer van het securitybedrijf F-Secure, Mikko 
Hypponen, voorspelde in zijn keynote dat de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) een nieuw impuls kan geven aan de 
inzet van ransomware. Waar criminelen nu nog aftasten hoe hoog 
het bedrag is dat ze kunnen vragen voor de decryptiesleutel, zal het 
boetebedrag onder de AVG straks een hoge bovengrens kunnen 
aangeven. De crimineel dreigt met het publiekelijk bekend maken 
van het datalek (de ontoegankelijk gemaakte gegevens), waardoor 
de organisatie het risico loopt op een boete vanuit de toezichthou-
der. De organisatie kan dit voorkomen door een lager bedrag dan de 
boete, maar wel vele malen hoger dan nu gebruikelijk is, aan de 
criminelen over te maken. Om te bepalen waar in de toekomst 
mogelijk misbruik door criminelen plaatsvindt, adviseerde 
Hypponen te kijken naar welk voordeel er is voor de crimineel. Als 
voorbeeld noemde hij de ICT-ontwikkelingen binnen de auto-indu-
strie. Voor een crimineel is er geen winst te behalen door een auto 
op afstand te laten crashen. Echter, een auto op afstand stelen is 
voor hen wel interessant.

In de laatste keynote schonk Michael Waksman van het softwarebe-
drijf Jetico aandacht aan het tekort aan cybersecuritypersoneel en de 
complexiteit van de huidige ICT, waardoor de gemiddelde consu-
ment te weinig interesse heeft in de beveiliging daarvan. Om meer 
interesse te kweken in cybersecurity in algemene zin en als mogelijk 
werkveld in de toekomst, stelde hij voor om cybersecurity als thema 
onderdeel te maken van tv-programma’s voor kinderen en bij 
speelgoed. Ook riep hij op om het cybersecuritywerkveld toeganke-
lijker en aantrekkelijker te maken voor vrouwen.

Maarten Camps, Secretaris-Generaal van het Ministerie van 
Economische Zaken, sloot de One Conference 2017 af met de oproep 
om ervoor te zorgen dat de kennis die de deelnemers de afgelopen 
twee dagen hebben opgedaan, bijdraagt aan het proces om onze 
samenleving en de digitale wereld te beschermen. Zo kunnen we 
allemaal verbonden blijven en de vruchten van de digitale revolutie 
plukken. Met de opgedane kennis, en wellicht nieuwe ideeën en 
inspiratie om het internet nog veiliger te krijgen, keerden de 
bezoekers huiswaarts.

Kijk voor een impressie van de One Conference 2017 op www.ncsc.nl. 
Tweets zijn terug te vinden via #NLCyber.

Foto’s: Paul Voorham

Mikko Hypponen (Chief Research Officer F-Secure)

Daniel Castro (Vice President ITIF) Maarten Camps (SG Ministerie van Economische Zaken)

http://www.ncsc.nl
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Bedrijven doen nog te weinig aan digitale veiligheid

Succesvolle cyberaanvallen, hacks en digitale lekken zijn regelmatig in het nieuws. De Cyber Security Raad (CSR) 
constateert dat het Nederlandse bedrijfsleven nog te weinig doet aan digitale veiligheid, terwijl het wél verplicht is. 

Volgens de huidige wet- en regelgeving hebben bedrijven de plicht 
om te zorgen voor een adequate digitale beveiliging. Mocht zich 
toch een incident voordoen, dan hebben zij de plicht de gevolgen 
ervan te beperken en verdere incidenten te voorkomen. In de 
praktijk blijkt dat bedrijven hier onvoldoende van op de hoogte 
zijn. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat bedrijven hun systemen 
onvoldoende beveiligen en er producten op de markt worden 
gebracht die onvoldoende tegen hacken zijn beveiligd.

advies aan politiek en vno-ncW
De CSR heeft het Kabinet geadviseerd zelfregulering ten aanzien van 
“zorgplichten” te stimuleren, het voortouw te nemen in een discussie 
hierover en de wetgeving van Europese lidstaten op elkaar af te 
stemmen. VNO-NCW heeft het advies gekregen om met haar leden over 
dit onderwerp in gesprek te gaan en invulling te geven aan de verplichte 
zorg voor digitale veiligheid. Als ondersteuning heeft de CSR op zijn 
website een handreiking geplaatst met een overzicht van de belangrijk-
ste juridische zorgplichten voor bedrijven op het gebied van cybersecu-
rity en de belangrijkste handvatten om deze plichten in te vullen. 
Diverse topjuristen, Radboud Universiteit, Openbaar Ministerie, 
Nederland ICT, CIO Platform Nederland en Consumentenbond hebben 
hieraan meegewerkt. Nederland ICT en het CIO Platform Nederland 
hebben inmiddels aangegeven hun achterban te willen assisteren bij de 
implementatie van de handreiking.

negeren van verantWoordelijkheid
Ieder bedrijf heeft de verplichting de eigen digitale beveiliging goed op 
orde te hebben, in afstemming met andere partijen waarmee wordt 
samengewerkt. Een schending van deze “zorgplichten” kan leiden tot 
aansprakelijkheid. Indien een bedrijf software, mobiele telefoons of 
andere producten of diensten met een ICT-toepassing verwerkt, 
dienen deze adequaat beveiligd te zijn tegen hacken. Dit kan alleen als 
cybersecurity al in het ontwikkelstadium van deze producten en 
diensten wordt meegenomen. Veel bedrijven zijn zich onvoldoende 
bewust van deze verplichtingen. Daarnaast zijn er bedrijven die hun 
verantwoordelijkheid bewust negeren en vervolgens aansprakelijkheid 
trachten te ontlopen via ontsnappingsclausules in contracten. Dit is 
niet toegestaan onder het consumentenrecht en ook onder het 
ondernemingsrecht valt niet alle verantwoordelijkheid uit te sluiten.

steeds vaker aansprakelijk
Het bestuur of de directie van een bedrijf is er verantwoordelijk voor 
dat het bedrijf inzicht heeft in de cybersecurityrisico’s en daartegen 
adequate maatregelen neemt. Gebeurt dit niet, dan kunnen zij 
aansprakelijk zijn voor de schade die consumenten en andere 
bedrijven lijden. Door nieuwe technologische ontwikkelingen, 
zoals Internet of Things en eHealth, neemt het risico op digitale én 
fysieke schade sterk toe. De verwachting van de CSR is dan ook dat 
schade in de toekomst steeds vaker verhaald zal worden.

(Persbericht CSR 5 april 2017)
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Digitaal Deltaplan nodig

Nederland heeft een digitaal Deltaplan nodig. Dankzij visie, ambitie, actie en budget houdt Nederland droge voeten. 
Een dergelijke aanpak is ook nodig om digitaal droge voeten te houden en het cybersecurityniveau in Nederland te 
verhogen. Niets doen is geen optie. Een aantal topfunctionarissen uit overheid en bedrijfsleven spreken zich in een 
speciale editie van het CSR Magazine uit over wat nodig is om Nederland digitaal veiliger te krijgen én over het 
economische belang daarvan. 

Diverse auteurs adviseren het nieuwe kabinet een “cybercommis-
saris” of “hoge functionaris” aan te stellen. Deze persoon moet een 
nationaal cyberplan opstellen en de regie in Nederland in handen 
nemen als het gaat om cybersecurity. Er is nu te veel versnippering 
om slagvaardig te werken aan de digitale bescherming van 
Nederland.

economie en maatschappij onder druk
Ook zou het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid moeten 
nemen om bijvoorbeeld veilige hard- en software te leveren, is in 
het magazine te lezen. Politiek en overheid moeten een nationale 
cybervisie formuleren en een digitaal Deltaplan opstellen. Niets 
doen is geen optie, stellen de auteurs. De concurrentiepositie van 
de Nederlandse economie en het maatschappelijke functioneren 
staat onder druk als gevolg van cyberaanvallen. Substantiële 
investeringen zijn hard nodig om het digitaal “leegjatten van ons 
land” te voorkomen, bedrijven te beschermen en een cyber veilig 
vestigingsklimaat te bieden.

nederland mist de boot
Er doen zich grote economische kansen voor, is een gedeelde 
mening van veel auteurs in het CSR Magazine. Nederland kan 
gidsland zijn in de wereld op het gebied van cybersecurity. Net als 
watermanagement kan cybersecurity een onderwerp zijn waarop 
Nederland het verschil kan maken. Er is veel kennis voorhanden, 
maar versnipperd. Door een betere kennisuitwisseling en door te 
investeren in innovatieve producten en diensten kan Nederland 
internationaal een leidende rol blijven vervullen op het gebied van 
cybersecurity. Politiek, overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten 
zijn aan zet. 

Auteurs in het magazine zijn onder andere: Herna Verhagen (PostNL), Marjan van 
Loon (Shell), Paul de Krom (TNO), Jos Nijhuis (Schiphol), Johan Arts (IBM Europe), 
Melanie Peters (Rathenau Instituut), Erik Akerboom (Nationale Politie), Ronald 
Prins (Fox-IT), Wim Kuijken (The Hague Security Delta, tevens Deltacommissaris), 
Bart Combée (Consumentenbond) en Gerrit van der Burg (OM).

MAGAZINE
De economische en maatschappelijke noodzaak van meer cyber-
security  •  Nederland digitaal droge voeten  •  Top van Nederland
aan het woord over de digitale veiligheid van Nederland

SPECIALE UITGAVEJaargang 3, nummer 1, maart 2017

CSR Magazine Special kunt u downloaden via:  
www.cybersecurityraad.nl/010_Actueel/Digitaal%20Deltaplan%20
nodig.aspx

http://www.cybersecurityraad.nl/010_Actueel/Digitaal Deltaplan nodig.aspx
http://www.cybersecurityraad.nl/010_Actueel/Digitaal Deltaplan nodig.aspx
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Waar komt cybercrimineel vandaan en 
hoe verdient hij zijn geld?
Is een cybercrimineel een nieuw type dader of een “oude” dader op een nieuw werkterrein? Wat zijn de verdienmodellen 
van cybercriminelen? En kun je potentiële slachtoffers weerbaarder maken? Cybercriminaliteit is niet een kwestie van 
technologie alleen: het blijft mensenwerk. In de onderzoeksagenda “The Human Factor in Cybercrime and Cybersecurity”1 
schetsen 22 auteurs de stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek naar de rol van menselijke aspecten. Catrien 
Bijleveld, directeur Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), overhandigde 16 mei tijdens de 
One Conference de onderzoeksagenda aan Dirk-Jan den Boer, directeur van het domein Sociale en Geesteswetenschappen 
(SGW) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschppelijk Onderzoek (NWO). De agenda geeft richting aan toekomstig 
onderzoek door het formuleren van de belangrijkste onderzoeksvragen.

 ■ Rutger Leukfeldt 
Postdoc Researcher “Cybercrime”, Nederlands Studiecentrum 
Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)

van tegenhouden naar 
voorkomen
Digitalisering brengt risico’s met zich mee, 
zo wordt inmiddels onderkend. Het 
merendeel van de wetenschappelijke 
onderzoeken naar cybercrime en 
cybersecurity kent een sterk technologisch 
karakter. De focus ligt op het ontwikkelen 
van tools en technieken om “incidenten” 
te detecteren of tegen te houden. 
Onderzoek naar de menselijke factor 
binnen cybercrime en cybersecurity is 
noodzakelijk om de stap te maken van het 

tegenhouden van incidenten naar het voorkomen ervan.
Door het gebrek aan onderzoek naar de menselijke factor blijven 
basale vragen onbeantwoord. In de agenda staan drie thema’s 
centraal: daders, slachtoffers en de aanpak. Van elk van deze onder-
werpen is geïnventariseerd wat we al weten op basis van bestaande 
studies, wat de belangrijkste onderzoeksvragen zijn en welke innovatie 
methoden en datasets nodig zijn om die vragen te beantwoorden.

Bij daderschap gaat het bijvoorbeeld over de criminele carrières van 
individuele daders en de sociale en psychologische processen die 
een rol spelen bij het ontwikkelen van daderschap. Verder zijn met 
betrekking tot criminele netwerken gelegenheidsstructuren, 
verdienmodellen, het gebruik van facilitators en het dark web voor 
de aan- en verkoop van criminele tools van belang.
Met betrekking tot potentiële slachtoffers is het noodzakelijk om te 
weten hoe gebruikers weerbaarder kunnen worden gemaakt tegen 
cyberaanvallen (zowel eindgebruikers als medewerkers binnen 
organisaties), wat kenmerken en online gedragingen van slachtoffers 
zijn die hen aantrekkelijk maakt voor cybercriminelen en wat de 
impact van cybercrime is op slachtoffers en de maatschappij.

Allerlei partijen spelen een rol bij het tegengaan van cyberaanvallen. 
Relevante vragen hier zijn welke rol eindgebruikers kunnen spelen, 
welke rol en verantwoordelijkheden partijen als Internet Service 
Providers en sociale media platformen hebben, of bestaande 
interventies nog wel effectief zijn en welke alternatieve interventies 
ingezet kunnen worden.

de totstandkoming van de onderzoeksagenda
De ontwikkeling van de onderzoeksagenda is onderdeel van de door 
NWO gefinancierde en door het NSCR uitgevoerde “stimulerings-
actie cybercrime”. Bij de totstandkoming is echter nadrukkelijk de 
samenwerking gezocht met andere organisaties die zich bezig-
houden met onderzoek op het gebied van menselijke aspecten van 
cybercrime en cybersecurity. In totaal schreven 22 auteurs mee aan 
de agenda en leverende tal van andere input via verschillende 
discussiebijeenkomsten. Onderzoekers verbonden aan onderzoeks-
groepen van negen universiteiten, vier hogescholen en organisaties 
zoals het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum 
(WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS), TNO, Nationaal Cyber Security 
Center (NCSC), Nationale Politie, Openbaar Ministerie, Reclassering 
Nederland en de Raad voor de Rechtspraak hebben meegewerkt aan 
de totstandkoming van de onderzoeksagenda.

De onderzoeksagenda is te downloaden via www.nscr.nl. Papieren 
exemplaren kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat.

RESEARCH AGENDA 
THE HUMAN 
FACTOR IN 
CYBERCRIME AND 
CYBERSECURITY

“ Het NSCR zal de komende jaren sterk inzetten op 
onderzoek naar deze menselijke factor, die cybercriminelen 
steeds meer zullen gaan gebruiken bij cyberaanvallen.”

(Catrien Bijleveld, directeur NSCR)

http://www.nscr.nl
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Digitale weerbaarheid Nederland blijft 
achter op groeiende dreiging

De digitale weerbaarheid in 
Nederland blijft achter bij de groei 
van dreigingen. Overheid, bedrijfsle-
ven en burgers nemen veel stappen 
om de digitale weerbaarheid te 
vergroten, maar dit gaat niet snel 
genoeg. Dat blijkt uit het 
Cybersecuritybeeld Nederland 2017 
(CSBN 2017) dat demissionair 
staatssecretaris Dijkhoff naar de 
Tweede Kamer heeft gestuurd. 
Dijkhoff: “Het besef van investeren in 
cybersecurity groeit in Nederland in 
de gehele maatschappij. Toch 

moeten we blijven investeren in kennis en kunde om als Nederland 
op topniveau te blijven. Daarom spreken we met het bedrijfsleven, 
het onderwijsveld en vertegenwoordigers uit vitale sectoren. We 
moeten samenwerken om Nederland digitaal veilig te houden. Dit 
cybersecuritybeeld bevestigt dat iedereen nodig is om de snel 
digitaliserende wereld veilig te houden. Bedrijven door bijvoorbeeld 
geld te reserveren om hun netwerk veilig te houden, gewone 
Nederlanders door digitaal veilige spullen te kopen.”
 
Net als vorig jaar blijft cybercriminaliteit een belangrijk punt van 
aandacht. Cyberaanvallen zijn aantrekkelijk vanwege de grote 
impact door inzet van vrij beperkte middelen en raken de gehele 

samenleving. De dreiging van statelijke actoren houdt aan, meer 
dan honderd landen spioneren wereldwijd met digitale middelen. 
Ook worden door digitale aanvallen democratische processen 
beïnvloed.
 
De ontwikkeling van internet of things brengt naast kansen ook veel 
risico’s met zich mee. Veel apparaten bevatten kwetsbaarheden 
waarvoor geen beveiligingsupdates uitkomen. Op die manier 
kunnen deze apparaten worden misbruikt voor bijvoorbeeld 
DDoS-aanvallen. Ook de sterke afhankelijkheid van een beperkt 
aantal buitenlandse aanbieders van infrastructuurdiensten brengt 
risico’s met zich mee. Hoewel grote leveranciers zich beter tegen 
aanvallen kunnen wapenen, zorgt de afhankelijkheid ervan voor 
grote impact als zij wel geraakt worden.
 
Volgens Dijkhoff laten de bevindingen uit het CSBN zien dat er de 
komende jaren geïnvesteerd moet blijven worden om de digitale 
weerbaarheid van Nederland te vergroten. “De afgelopen jaren is er 
structureel meer geld vrijgemaakt in de begroting van Veiligheid en 
Justitie om de Nederlandse cybersecurity te versterken. Daarbij zijn 
bijvoorbeeld de publiek-private samenwerking versterkt en de 
aanpak van cybercrime en detectie van digitale dreigingen geïnten-
siveerd. Gezien het zorgelijke beeld van 2017 blijven deze acties en 
investeringen broodnodig.”

(Persbericht NCTV d.d. 21 juni 2017)

Het CSBN komt tot stand door samenwerking van het 

Nationaal Cyber Security Centrum met publieke en private 

partners en is een jaarlijkse publicatie van de NCTV.

Lees het hele CSBN op www.nctv.nl

Cybersecuritybeeld 
Nederland 2017

Het Cybersecuritybeeld Nederland 
2017 gee� inzicht in belangen, 
dreigingen en weerbaarheid op 
het gebied van cybersecurity.

Digitale weerbaarheid blij� achter
Weerbaarheid van individuen en organisaties 

blĳ� achter bĳ de groei van de dreiging. 

Daardoor nemen risico's toe als er geen 

extra maatregelen worden genomen.

Kwetsbaarheid internet of things
De kwetsbaarheid van het internet of things 

hee� tot verstorende aanvallen geleid die de 

noodzaak tot het versterken van de digitale 

weerbaarheid onderschrĳven. 

Steeds meer apparaten worden op het internet 

met elkaar verbonden. Dat brengt kansen maar 

ook risico's met zich mee.

Beroepscriminelen en landen 
grootste dreiging
Beroepscriminelen en statelĳke actoren 

vormen nog altĳd de grootste dreiging en 

richten de meeste schade aan. 

Beroepscriminelen zijn uit op �nancieel gewin. 

Landen houden zich bezig met digitale spionage, 

sabotage en beïnvloeding. Meer dan 100 landen 

spioneren wereldwijd met digitale middelen en 

willen waardevolle informatie van overheden 

en bedrijven verkrijgen.

Sterke a�ankelijkheid infrastructuur-
diensten
Verder blijkt dat Nederland, voor de digitale 

infrastructuur, sterk a�ankelijk is van een 

klein aantal buitenlandse dienstverleners. 

De maatschappelijke gevolgen kunnen bij 

een verstoring groot zijn.

Democratische processen worden 
beïnvloed
Digitale aanvallen worden gebruikt om 

democratische processen te beïnvloeden. 

In meerdere landen zijn democratische 

processen beïnvloed met cyberaanvallen. 

In Nederland zijn maatregelen genomen 

rond de Tweede Kamerverkiezingen. 

Cybersecuritybeeld Nederland
CSBN 2017
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Ernstig tekort cybersecurity-informatie in bedrijfsleven 
De Cyber Security Raad (CSR) constateert een ernstig informatiete-
kort bij het Nederlandse bedrijfsleven als het gaat om informatie 
over cybersecurity. Alleen de rijksoverheid en organisaties in de 
vitale infrastructuur wisselen onderling cruciale informatie uit, 
andere bedrijven en organisaties blijven ervan verstoken. De raad 
bracht 5 juli advies uit aan meerdere partijen, om ook het niet-vitale 
bedrijfsleven te voorzien van dreigingsinformatie en advies hoe te 
handelen. In dit kader pleit de raad onder andere voor de snelle 
komst van een Digital Trust Centre en het mogelijk maken van een 
financiële stimulans voor brancheorganisaties.
De urgentie van het onderwerp is hoog: het tijdig beschikken over de 
juiste informatie is van groot belang voor de digitale weerbaarheid 
van organisaties, publiek én privaat. Het bedrijfsleven dat als niet 
vitaal staat aangemerkt heeft bewust of onbewust een ernstig 
informatietekort, omdat zij onvoldoende of niet zijn aangesloten op 
de structuur waarbinnen informatie over cybersecurity wordt 
gedeeld. Deze bedrijven vormen daardoor een makkelijk doelwit 
voor cybercriminelen. Een goede landelijke informatievoorziening 
helpt de weerbaarheid van Nederland te verhogen.  
Daarom adviseert de CSR onder andere de minister van Economische 
Zaken, de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, brancheorgani-
saties en bedrijven een landelijk dekkend stelsel in te richten 
waarbinnen overheid en bedrijfsleven informatie uit kunnen 
wisselen. Een stelsel waarin met behulp van een Digital Trust Centre 
publieke en private partijen, zoals het Nationaal Cyber Security 

Centrum, de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst en het 
bedrijfsleven nauw met elkaar samenwerken. Dit zou via zogenaam-
de ‘schakelpunten’ kunnen lopen die informatie op een eenvoudige 
en toegankelijke manier verspreiden onder de doelgroep.

financiële stimulans
De raad acht het van belang dat bedrijven voldoende in staat zijn 
opvolging te geven aan de ontvangen dreigingsinformatie en 
adviezen. Bij grote bedrijven is dat meestal geen probleem, bij het 
mkb en maatschappelijke organisaties ontbreekt kennis en expertise. 
Een op te richten Digital Trust Centre (DTC) kan helpen bij het 
verbeteren van hun cybersecurity. De Tweede Kamer heeft hierover 
recent een motie aangenomen, maar het is volgens de CSR een 
misvatting te denken dat enkel de komst van een DTC de oplossing is. 
Het is van belang het hele stelsel van informatie-uitwisseling 
opnieuw in te richten en hiaten te dichten, wil het Nederlandse 
bedrijfsleven digitaal veiliger worden. Het CSR adviseert tevens de 
Rijksoverheid een financiële stimulans voor brancheorganisaties 
mogelijk te maken, zodat brancheorganisaties een functie op het 
terrein van cybersecurity richting het bedrijfsleven kunnen vervullen. 

Voor meer informatie zie het advies Naar een landelijk dekkend stelsel van 
informatieknooppunten op www.cybersecurityraad.nl

(Nieuwsbericht CSR, 5 juli 2017) 

European Cyber Security Perspectives 2017
Onze uitdagingen waren nog nooit zo groot, tegelijkertijd 
zijn de bedreigingen voor vertrouwelijkheid, integriteit en 
beschikbaarheid nooit zichtbaarder geweest dan vandaag 
de dag. Zwakke punten in de informatiebeveiliging leiden 
zelfs tot geopolitieke instabiliteit. Dat en meer blijkt uit de 
vierde editie van de European Cyber Security Perspectives die 
onlangs is gepubliceerd.

In deze vierde editie, geïnitieerd door KPN, zijn bijdragen terug te 
vinden van het Nationaal Cyber Security Centre (NCSC), De 
Nationale Politie, Bits of Freedom, Europol, Deloitte, ID Quantique, 
Philips, Accenture, Check Point, GSMA, TNO, PWC, Zimperium, 
Kaspersky en KPN. Niet eerder hebben zoveel partijen meegewerkt 
aan de totstandkoming van deze editie van ‘The European Cyber 
Security Perspectives 2017’.
Vandaag de dag zien we nog steeds oude kwetsbaarheden opduiken 
in nieuwe technologieën en worden hardware en software fabrikan-
ten onvoldoende ter verantwoording geroepen om veiligheid te 

garanderen. Daarmee is het 
vermogen van de cybersecurity-
industrie om te voorkomen, te 
detecteren en te reageren 
minimaal. Met de komst Internet 
of Things (IoT) worden zaken 
steeds meer aan elkaar gekop-
peld, dit brengt ook een groot 
aantal risico’s met zich mee. Om 
cybercriminaliteit verder tegen te 
gaan, is samenwerken en het 
delen van kennis en ervaring 
meer dan ooit noodzakelijk.
Ook in deze editie wordt weer 
teruggeblikt op de belangrijkste 
ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Tevens wordt ingegaan op de 
verschillende dreigingen op het gebied van e-mail, bedreigingen 
van binnenuit, doelgerichte aanvallen op apparaten en de kansen 
en dreigingen van IoT. En wat is de rol van de mens als het gaat om 

European 
Cyber Security Perspectives 

2017

http://www.cybersecurityraad.nl
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cyber security? Immers, hoe goed je het technisch ook dichttim-
mert, als iemand op een verkeerde link klikt, ben je machteloos.

In 2016 werd de naam van KPN het meest misbruikt in phishing 
emails van criminelen. In het artikel ‘SafeMail @KPN’ gaan Michel 
Zoetebier, Eva Kelder en Ruud Leurs in op welke stappen er binnen 
KPN zijn genomen om dit een halt toe te roepen zodat veilige 
e-mails verstuurd kunnen blijven worden en ontvangers de juiste 
mails van KPN ook herkennen.

In het artikel ‘My First Golang Project?’ laat Bouke van Laethem van 
KPN aan de hand van aiki.go zien hoe je interessante informatie van 
de aanvaller kan gebruiken tegen de aanvaller. In het rapport 2017 

staan vele interessante verhalen, waaronder over DDoS, Quantum Key 
Distribution en diverse verhalen m.b.t. Ransomware.
The European Cyber Security Perspectives is een samenwerkingsverband 
van de Nationale Politie, het Nationaal Cyber Security Centrum (van het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie) en een aantal bedrijven waaronder 
KPN. KPN heeft de partijen bij elkaar gebracht. Het idee erachter is dat 
samenwerking en kennisdeling essentieel is op het gebied van cyber 
security. Het doel van het rapport is deze kennis te delen. 

De publicatie is te downloaden via 
http://corporate.kpn.com/kpn-actueel/nieuwsberichten-1/
european-cyber-security-perspectives-2017-1.htm

Aanslagen bevestigen Dreigingsbeeld
Het jihadistisch terrorisme in het Westen houdt aan. Sinds begin  
dit jaar zijn hierbij tientallen mensen om het leven gekomen.  
De meeste aanslagen lijken door ISIS geïnspireerd en worden 
gepleegd met eenvoudig te verkrijgen middelen als messen  
en voertuigen. 

Daarnaast blijft de dreiging bestaan van gecoördineerde aanslagen 
door ISIS of Al Qai’da. ISIS heeft mogelijk nog steeds enkele tientallen 
operatives tot zijn beschikking in Europa. Dit alles zorgt er voor dat de 
dreiging in Nederland hoog blijft, de kans op een aanslag is reëel 
(niveau 4 van de 5). Dat staat in het 45ste Dreigingsbeeld Terrorisme 
Nederland van de NCTV dat eind juni is uitgebracht.

Het DTN is een periodieke analyse van 

de terroristische dreiging in Nederland. 

Meer informatie vindt u op www.nctv.nl

Juni 2017
DTN nummer 45

Aanslagen in het Westen
De meeste jihadistische aanslagen 

hebben een link met ISIS. 

Drie vormen van aansturing vallen op: 

georganiseerd door de externe

aanslageenheid van ISIS, geïnspireerd door 

jihadistische propaganda, en ‘gecoacht’ 

door ISIS-gerelateerde terroristen in het 

buitenland. De aanslagen in 2017 in het 

Westen zijn meestal geïnspireerd of 

gecoacht.

Sala�sme en polarisatie
De groeiende invloed van salasme blij� 

zorgelijk vanwege de onverdraagzaamheid 

van een deel van de aanhang.

De politieke situatie in Turkije en Marokko 

zorgt voor spanningen en polarisatie in de 

samenleving.

Aanslagmiddelen
ISIS gebruikt drones in Syrië en Irak voor 

aanslagen. In het Westen vooralsnog niet. 

Daar gebruiken terroristen relatief

eenvoudige middelen, zoals een busje, 

vrachtwagen of mes. Bij verschillende 

Europese arrestaties werden echter ook 

wapens en explosieven gevonden. 

Aanslagdreiging
De kans op een aanslag in Nederland 

blij� reëel. De jihadistische dreiging is het 

meest bepalend. 

ISIS vormt de grootste dreiging, de dreiging 

vanuit al Qa’ida is groeiende. Jihadisten zien 

alle landen van de anti-ISIS-coalitie als 

doelwit. Er zijn geen concrete aanwijzingen 

voor voorbereidingshandelingen. De Neder-

landse jihadistische beweging bestaat uit 

enkele honderden personen.

Uitreizigers en terugkeerders
Uitreizigers: 280 (cumulatief sinds 2012)

In ISIS-gebied: 190 Teruggekeerd: 50

De afgelopen periode zijn er geen nieuwe 

gevallen van uitreis bekend geworden. In 

Europa zijn relatief weinig terugkeerders 

echt betrokken bij aanslagen. Terugkeer-

ders blijven wel een risicogroep. 

Dreigingsbeeld 
Terrorisme Nederland 

Actueel dreigingsniveau: Substantieel

Netwerken en aanslagplegers
De dreiging hee� vele gezichten en niet 

alle aanslagen zijn te voorkomen. 

Door de militaire druk op ISIS kunnen 

getrainde jihadisten druppelsgewijs  terug-

keren. De groep Nederlandse homegrown 

jihadisten, vaak vriendengroepen of fami-

lie, is weinig georganiseerd. De dreiging 

van vrouwen als aanslagpleger in Europa 

lijkt toe te nemen. Zowel gestuurd door 

ISIS als op eigen initiatief.
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http://corporate.kpn.com/kpn-actueel/nieuwsberichten-1/european-cyber-security-perspectives-2017-1.htm
http://corporate.kpn.com/kpn-actueel/nieuwsberichten-1/european-cyber-security-perspectives-2017-1.htm


60 | Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing 2017 - 3

Reddingsvloot wordt onderdeel van 
samenwerking met de veiligheidsregio’s

 ■ Rob Jastrzebski 
Freelance journalist

samenWerking bij overstromingen 
Hulpverlening bij overstromingen behoort tot de wettelijke taken 
van veiligheidsregio’s. Reddingsbrigade Nederland (RN) beheert 
sinds 1995 de Reddingsvloot en kunnen de veiligheidsregio’s 
daarmee ondersteuning bieden. Om de samenwerking tussen de 
veiligheidsregio’s en de reddingsbrigades te versterken zijn de 
afgelopen periode de reddingsbrigades zich gaan organiseren in de 
z.g. “Regionale Voorziening Reddingsbrigades” (RVR). De RVR 
voorziet in 25 eenheden op de schaal van de veiligheidsregio’s, met 
per regio een coördinator en een eigen Officier van 
Dienst-Reddingsbrigades. 
Na overleg met de minister van Veiligheid en Justitie in mei 2016 
heeft het Veiligheidsberaad onderzoek laten uitvoeren naar de wijze 
waarop de waterhulpverlening door de regio’s wordt uitgevoerd en 
of de regio’s aanvullende behoefte hebben ten aanzien van bijstand 
van waterhulpverleners en zo ja welke. 
Besluitvorming over de uitkomst in het Veiligheidsberaad van 2 juni 
2017 heeft ertoe geleid dat per 1 januari 2018 een regionale – natio-
naal opschaalbare – reddingsvloot wordt gevormd. Deze voldoet 
aan door de veiligheidsregio’s overeengekomen prestatie-eisen en 
opkomsttijden. De reddingsvloot bestaat uit 4 vaartuigen per regio 
voor de 22 regio’s met een overstromingsrisicoprofiel. Deze is 
samengesteld uit eigen capaciteit van de regio, uit capaciteit van 
RN, dan wel uit een combinatie van beide. In deze samenstelling 
worden niet alle, maar wel een belangrijk deel van de vaartuigen 
van RN ingezet. 

Directeur Luc Dietz van Reddingsbrigade Nederland is verheugd dat 
de jarenlange verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe 
structuur heeft geleid tot een nieuw samenwerkingsmodel tussen 
de brigades en de veiligheidsregio’s. 
Hij benadrukt dat de 88 varende eenheden een basisvloot vormen, 
die bij een daadwerkelijke grootschalige overstromingsramp verder 
kan worden opgeschaald met “vrije instroom” naar behoefte. Er zijn 
situaties denkbaar waarin deze reddingscapaciteit onvoldoende is 
en dan kunnen aanvullende vaartuigen van overheidsdiensten, 
zoals Rijkswaterstaat, de politie en waterschappen, maar ook 
particuliere boten, aan de vloot worden toegevoegd. De totale vloot 
opereert dan onder de commando- en coördinatiestructuur van de 
hulp vragende regio die de reddingsoperatie leidt.

reddingsbrigade nederland als partner in 
veiligheid
In het waterrijke Nederland spelen de reddingsbrigades al sinds jaar 
en dag een essentiële rol als partner in veiligheid en hulpverlening. 
De meerwaarde van de organisatie die dit jaar 100 jaar bestaat gaat 
verder dan de paraatheid van duizend speciaal getrainde vrijwillige 
redders. In totaal zijn er landelijk 166 brigades met 23.000 leden, 
waaronder 5.000 getrainde actieve waterredders. De brigades zijn 

De regionale 
– nationaal opschaalbare – 
reddingsvloot wordt vanaf 
2018 bemand door de 
volgende eenheden:
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actief langs de Noordzeestranden voor strandbewaking en op een 
groot aantal grotere recreatiewateren in het binnenland. De 
volledig vrijwillige brigades houden toezicht op zwemmers, surfers 
en kleine recreatievaartuigen. De cijfers spreken duidelijke taal over 
de bijdrage die de reddingsbrigades leveren aan strand- en water-
veiligheid; jaarlijks worden gemiddeld 9.000 hulpverleningsacties 
uitgevoerd, waaronder 6400 gevallen van eerstehulpverlening en 
driehonderd reddingen uit levensbedreigende situaties. Ook 
worden ieder jaar tussen de 800 en 900 vermiste kinderen met hun 
ouders herenigd. Met name de kustreddingsbrigades zijn voor 
sommige veiligheidsregio’s belangrijke structurele samenwerkings-
partners. Met hun terreinwaardige voertuigen en kennis van de 
omgeving leveren de brigades bijvoorbeeld ondersteuning aan de 
ambulancedienst bij onwelwordingen of ongevallen op het strand 
en in de duinen. Daarnaast leveren reddingsbrigades een wezenlijke 
bijdrage aan de preventieve waterveiligheid bij grote evenementen 
op en aan het water, zoals Sail, sinterklaasintochten, de 
Amsterdamse vrijmarkt en popconcerten aan het water. Het gaat 
jaarlijks om zo’n 250 grote en zo’n 1000 kleine evenementen.

“Waterspiegel”
Op zaterdag 22 april vond in Den Bosch een operationele oefening 
plaats voor een deel van de Reddingsvloot van RN. Plaats van 

handeling was de defensielocatie Fort Crèvecoeur bij Den Bosch. 
Het fort wordt onder meer gebruikt als opleidings- en trainingsloca-
tie door de dertiende brigade van de Landmacht uit Oirschot. Onder 
de titel “Waterspiegel” oefenden 18 reddingseenheden van RN uit 
Brabant, Limburg en Zeeland een scenario van een rivieroverstro-
ming na een dijkdoorbraak. De eenheden oefenden de onderlinge 
samenwerking, coördinatie en communicatie, zoektactieken en 
evacuatie en redding van burgers uit ondergelopen gebied. Een 
scenario dat, ondanks de investeringen die onder de vlag van het 
Deltaprogramma zijn gedaan in preventieve waterveiligheid in het 
rivierengebied, nooit kan worden uitgesloten. Het op peil houden 
van de vakbekwaamheid van de reddingsbrigades voor dit crisissce-
nario is dan ook noodzakelijk.
De oefening werd georganiseerd in samenwerking met het Water 
risk Training Expertise Centrum (WTEC), een samenwerking van 
Defensie, Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen. In 2015 
ondertekenden de partners hiervoor een gezamenlijke intentiever-
klaring. De partners verkennen de mogelijkheden om de kwaliteit 
van oefening en training voor watercrises te verbeteren door de 
kennis en deskundigheid van verschillende partijen in de veilig-
heidssector, defensie en het waterbeheer samen te brengen. 
Gezamenlijk opleiden, trainen en oefenen voor waterreddingstaken 
is een van de doelstellingen waarop het WTEC zich richt.

Reddingsbrigade in actie tijdens oefening “Waterspiegel”
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Beleidshandboek  
crisisbesluitvorming zoönose

 ■ Desiree de Jong 
Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten, ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Er is de laatste jaren veel te doen geweest over zoönosen, vooral 
over Q-koorts. Naar aanlei ding van het rapport van de commissie 
Van Dijk die de Q-koortsepidemie, van 2007-2011, evalueerde, is er 
naar een verbeterde samenwerking gezocht op veterinair en 
volksgezond heid gebied. De ministeries van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) en Economische zaken (EZ) hebben hun 
samenwerking bij een uitbraak van een zoönose beschreven in een 
draaiboek. Het draaiboek bouwt voort op de risico-analysestructuur 
waarover de Tweede Kamer met verschillende kamerbrieven over 
zoönosen, is geïnformeerd.

dezelfde taal
Om de departementen te helpen dezelfde taal te spreken zijn er 
binnen de crisisorganisatie verschillende crisisniveaus en -types 
vastgesteld. De hoogte van het niveau heeft te maken met het effect 
op de bevolking en varieert van niveau 1 (lichte impact, geen 
slachtoffers, geen maatschappelijke onrust) tot niveau 5 (grootscha-

lige crisis, grote maatschappelijke verstoring, grote economische 
schade enzovoort). De indeling naar type heeft te maken met de 
organisatie van de bestrijding en is ingedeeld in typen 0 (normaal-
fase, alles wordt binnen de lijnorganisatie van de eigen departe-
menten opgevangen) tot en met 4 (grote versto ring, interdeparte-
mentale crisisorganisatie moet ingezet worden).

risico-analysestructuur
Voor het signaleren en beoordelen van risico’s voor de volksgezond-
heid en voor het geven van advies aan de departementen, is een 
risico-analysestructuur opgezet door het Centrum 
Infectieziektebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze structuur is vastgelegd in 
protocollen en in regelgeving via het Bestuurlijk afstemmings-
overleg zoönosen (BAO-Z). De risicoanalyse structuur bestaat uit 
verschillende overlegvormen die allemaal nauw met elkaar 
samenwerken en tot doel hebben:
• zoönose-uitbraken tijdig te herkennen;
• risico’s te beoordelen;
• maatregelen te kunnen nemen;
• risico- en crisiscommunicatie te geven;
• handelingsperspectieven te kunnen verstrekken.

Figuur: Signalering, respons en crisisbesluitvorming zoönosen
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gezamenlijke crisis
Voor de bestrijding van een zoönose zijn de ministeries van VWS 
(volksgezondheid) en EZ (diergezondheid) verant woordelijk. Het 
kan zo zijn dat het ministerie van EZ de crisisorganisatie heeft 
opgeschaald en het ministerie VWS niet, of andersom. Het 
ministerie dat niet opgeschaald is blijft wel op de hoogte via zijn 
contactpersonen/liaisons. Beide ministeries hebben hun eigen 
handboek Crisisbeheersing. Als beide ministeries hun crisisorgani-
satie hebben opgeschaald, zal de regie in beginsel in handen zijn 
van VWS, tenzij in onderling overleg anders is besloten. De DG 
Volksgezondheid van het ministerie van VWS stelt, in overleg met de 
DG Agro en Natuur van het ministerie van EZ, een Gezamenlijk 
beleidsteam (GBT) samen. Regionale afstemming is van groot 
belang bij uitbraken van zoönosen. Dit verloopt via de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de GGD’en, burgemeesters, 
commissarissen van de Koning, de rijksheren van de Inspectie voor 
de Volksgezondheid (IGZ) en de regioambas sadeurs van het 
ministerie van EZ. Als in het overleg van het Gezamenlijk beleids-
team beslo ten is om een crisisorganisatie op te zetten, komt het 
Gezamenlijk adviesteam (GAT) bij elkaar. Dit adviesteam adviseert 
het Gezamenlijk beleidsteam en stemt op tactisch/operationeel 

niveau de aanpak van de crisis af tussen de betrokken beleids-
terreinen en onderdelen van beide ministe ries. De meest betrokken 
beleidsdirecteur zit het Gezamenlijk adviesteam voor, hij of zij is 
ook lid van het Gezamenlijk beleidsteam en vormt daarmee de 
linking pin tussen beide overleggen. Het Gezamenlijk beleidsteam 
adviseert de DG’s Volksgezondheid en Agro en Natuur op strategisch 
niveau om de gevolgen van de crisis te beteugelen. Naast het 
Gezamenlijk adviesteam en het Gezamenlijk beleidsteam kan er ook 
een Gezamenlijke communicatie team (GCT) worden ingesteld 
onder leiding van de directeur Communicatie van VWS. In het 
Gezamenlijk beleidsteam wordt besloten wanneer de crisisorganisa-
tie afgeschaald kan worden en hoe deze afschaling plaats vindt. 
De ministeries van VWS en EZ bepalen na afschaling van de 
crisisorganisatie de voortgang met betrekking tot zaken als nazorg 
voor betrokken burgers, het starten van (wetenschappelijk) 
onderzoek, herstelwerkzaamheden, evaluatie van de crisisorganisa-
tie en verantwoording van partijen.

In september 2017 houden de ministeries van VWS en EZ een 
gemeenschappelijk crisisoefening Zoönose om de werking van het 
handboek Zoönose te toetsen en te beoefenen.

van rijn oefent met g20 collega’s op internationale gezondheidscrisissituaties

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft met zijn collega gezondheidsministers van de G20 afspraken gemaakt om zo goed 
mogelijk voorbereid te zijn op internationale gezondheidscrisissituaties. Tijdens de ontmoeting in Berlijn – de eerste keer in dit 
verband – hebben de G20 gezondheidsministers twee dagen geoefend op scenario’s om internationale uitbraken van infectieziek-
ten onder controle te krijgen.

Van Rijn: “In de afgelopen jaren hebben we te maken gehad met de internationale verspreiding van Ebola en Zika. En ergens in de 
toekomst zullen we met nieuwe uitbraken worden geconfronteerd. Als G20 landen hebben we een voorbeeldfunctie op dit terrein. 
We kunnen en moeten, gezamenlijk met onze internationale partners, alles doen wat nodig is om steeds zo goed mogelijk 
voorbereid te zijn.”

De G20 gezondheidsministers hebben afgesproken dat zij vergelijkbare simulatie-oefeningen in de toekomst blijven houden. 
Zodat een goed gecoördineerde internationale aanpak van een toekomstige gezondheidscrisissituatie wordt voorbereid en 
versterkt.

Aanpak antibiotica resistentie
De aanpak van antibiotica resistentie was – mede op initiatief van Nederland – ook een groot onderwerp op de agenda van de 
G20 bijeenkomst. Ook voortbouwend op de grote aandacht die minister Schippers aan de aanpak van antibiotica resistentie heeft 
gegeven tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie en in VN-verband. De G20 gezondheidsministers hebben 
het grote belang van deze aanpak onderstreept en afgesproken om ook op dit onderwerp internationaal intensief te blijven 
samenwerken.

(Nieuwsbericht Ministerie VWS, 20 mei 2017)
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handvatten om veiligheid kwetsbaRe gRoepen bij Rampen en CRises veRdeR te veRbeteRen

Kwetsbare groepen bij crisiscommunicatie

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben communicatiepatronen in het afgelopen decennium drastisch 
veranderd. Voor het alarmeren en informeren van de bevolking bij een (dreigende) calamiteit, ramp of crisis betekent dit 
vooral dat de mogelijkheden om urgente informatie snel bij mensen te krijgen, zijn vergroot. Wanneer zich vandaag de dag 
een noodsituatie voordoet, kan een gemeente of een veiligheidsregio van een breed scala aan middelen gebruik maken: 
NL-Alert, de sirenes, regionale calamiteitenzenders, sociale media, www.crisis.nl, websites van de veiligheidsregio’s, 
0800-1351 en enkele regionaal ontwikkelde middelen. Voor het alarmeren en informeren van de bevolking is het van belang 
om na te gaan of er specifieke groepen zijn die mogelijk niet voldoende mee kunnen gaan met de genoemde ontwikkelin-
gen. Dat is nu onderzocht door de Universiteit Twente. Lees hier meer over de belangrijkste onderzoeksresultaten en de 
reactie daarop van minister Blok. 

 ■ Paul Kubben 
Afdeling Veiligheidsregio’s, NCTV, Ministerie van Veiligheid en Justitie

het onderzoek
In de periode juli 2016 - april 2017 heeft de Universiteit Twente in 
opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie (VenJ) onderzoek uitgevoerd naar het alarmeren en 
informeren van kwetsbare groepen. Zowel de Tweede Kamer1 als het 
Veiligheidsberaad hebben hier aandacht voor gevraagd. Voor de 
minister van VenJ is het belangrijk om duidelijk te hebben welke 
groep het zoal betreft en op welke manieren rekening kan worden 
gehouden met de specifieke kwetsbaarheden. 

onderzoeksresultaten 
Uit het onderzoek blijkt dat de volgende groepen als kwetsbaar 
kunnen worden onderscheiden in het kader van alarmeren en 
informeren bij (dreigende) calamiteiten, rampen en crises:
• doven en slechthorenden;
• mensen met een taalbarrière (analfabeten, laaggeletterden, 

toeristen, migranten);
• ouderen (65 jaar en ouder);
• kinderen jonger dan 12 jaar;
• mensen met een cognitieve en/of neurologische beperking;
• mensen met een lage sociaaleconomische status.

Voor de groepen doven en slechthorenden, mensen met een 
taalbarrière, ouderen, kinderen jonger dan 12 jaar en mensen met 
een lage sociaaleconomische status geldt dat zij door de aard van 
hun beperking door minder communicatiekanalen bereikt worden 
en dat zij tevens moeite hebben de informatie te begrijpen. Voor 
mensen met een cognitieve en/of neurologische beperking geldt 
dat zij moeilijkheden ondervinden bij het begrijpen van informatie.

1 Motie van het lid Wolbert, vergaderjaar 2014-2015, 29 628, nr. 529 (te raad-
plegen via www.tweedekamer.nl).

Uit het onderzoek blijkt ook dat de veiligheid van kwetsbare 
groepen in het kader van alarmeren en informeren bij (dreigende) 
calamiteiten, rampen en crises deels kan worden vergroot door 
aanpassingen en/of uitbreidingen van bestaande communicatieka-
nalen. Voorbeelden zijn het aanbieden van waarschuwingen en 
informatie in verschillende talen en modaliteiten en op aangepast 
taalniveau, het doorbreken van de stilte- en trilstand op de mobiele 
telefoon bij NL-Alert of bij NL-Alert vaker gebruikmaken van links 
naar meer informatie. Ook kan gedacht worden aan meer preventief 
informeren, het gebruik van (rook-)melders en sensoren stimuleren 
of middelen als een registratie- of buddysysteem.

 

 

Het alarmeren en informeren van 

kwetsbare groepen bij crisissituaties 
 

 

Mariëlle Stel, Didi Ketelaar, Jan Gutteling,  

Ellen Giebels, & José Kerstholt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universiteit Twente, Vakgroep Psychologie van Conflict,  

Risico en Veiligheid 

 

Opdrachtgever: Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum  



Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing 2017 - 3 | 65

De toegevoegde waarde van de voorgestelde manieren om de 
veiligheid van de kwetsbare groepen te vergroten, is in wetenschap-
pelijk onderzoek weinig systematisch onderzocht maar wordt wel 
deels ondersteund door analyses van crisissituaties (zoals de orkaan 
Katrina in 2005 en de aardbeving en tsunami van Japan in 2011). 
Daarnaast vergroot een diversiteit aan kanalen de mogelijkheid om 
kwetsbare groepen te bereiken.

beleidsreactie
Het rapport is voor het ministerie van VenJ en voor de veiligheidsre-
gio’s waardevol omdat hiermee inzicht is gegeven in wat kwetsbare 
groepen zijn binnen de context van het alarmeren en informeren 
van de bevolking. In de beleidsreactie aan de Tweede Kamer geeft 
minister Blok aan dat het vergroten van de diversiteit aan kanalen in 
gang is gezet in een traject dat gezamenlijk met de veiligheidsregio’s 
is opgezet, te weten de verbreding van NL-Alert. Daarnaast laat het 
rapport duidelijk zien dat de gedefinieerde groepen, zoals ouderen, 
het meest geholpen zijn met preventieve maatregelen zoals een 
buddysysteem.

Met de verbreding van NL-Alert beoogt de minister samen met de 
veiligheidsregio’s een bredere verspreiding van het bericht te 
bewerkstelligen en om enkele specifieke doelgroepen beter te 
faciliteren. Een NL-Alert kan bijvoorbeeld via vaste telefonie worden 
verspreid. Deze mogelijkheid is naar alle waarschijnlijkheid reeds 
eind 2017 beschikbaar. Ook worden de mogelijkheden onderzocht 
om het bericht o.a. via schermen in de publieke ruimte en via apps 
te verspreiden. Mensen met een taalbarrière (toeristen, zakenreizi-
gers, expats, migranten) kunnen geholpen zijn met een versprei-
ding van het bericht in het Engels op schermen in de publieke 
ruimte. Ook zijn er mogelijkheden om via een app standaard 
componenten van het NL-Alert bericht in een andere taal weer te 

geven. Tot slot wordt bekeken of deze nog te ontwikkelen app ook 
doven en slechthorenden beter kan faciliteren door het bericht op 
een andere wijze te visualiseren dan alleen via tekst.

Het onderzoeksrapport biedt de minister van VenJ vele handvatten 
om samen met de veiligheidsregio’s niet alleen naar de nu in 
gebruik zijnde crisiscommunicatiemiddelen te kijken, maar 
daarnaast ook in brede zin naar de werkwijze bij het alarmeren en 
informeren van de bevolking. In het rapport is het opnemen van 
een link in een NL-Alert bericht naar een webpagina met aanvul-
lende informatie als verbeterpunt benoemd. Het opnemen van een 
dergelijke link is reeds staand beleid maar wordt omwille van de 
snelheid in de praktijk niet altijd uitgevoerd. Een tweede belangrijk 
in het rapport genoemd verbeterpunt is het beter preventief 
informeren van genoemde doelgroepen. Tot slot kan het opzetten 
van additionele middelen, zoals een registratie- of buddysysteem, 
van meerwaarde zijn voor deze doelgroepen. 
In de beleidsreactie aan de Tweede Kamer geeft minister Blok aan in 
overleg te gaan met de veiligheidsregio’s, om zodoende in kaart te 
brengen wat wenselijk, haalbaar en uitvoerbaar is. De genoemde 
mogelijkheden zijn niet alleen een verbetering ten aanzien van het 
alarmeren en informeren voor de genoemde doelgroepen, maar 
voor de gehele bevolking.  
 
Het gehele rapport is te raadplegen via de website van het WODC.2

2 https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2736-kwetsbare-groepen-bij-
crisiscommunicatie.aspx
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Pluimradar: snelle indruk verspreiding rookpluim
RIVM en KNMI werken aan een tool die (gezondheidskundig) adviseurs gevaarlijke stoffen ((G)AGS) 
een snelle indruk geeft van de verspreiding van een gaswolk, zoals een rookpluim bij een brand. 
Pluimradar geeft in één oogopslag een indruk van de richting van de verspreiding. De tool combi-
neert een verspreidingsberekening van het RIVM met de actuele weers verwachting van het KNMI. 
De toepassing is ontwikkeld door RIVM en KNMI, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu. Sinds april 2017 draait een proefversie die getest wordt door diverse (G)AGS’en. In het 
najaar van 2017 hopen RIVM en KNMI de toepassing breder toegankelijk te maken.

De brandweer zet bij een incident met gevaarlijke stoffen vaak een 
“sigaar” op de kaart. Pluimradar doet dat ook, maar dan dynamisch. 
Na het invoeren van enkele gegevens over het incident berekent 
Pluimradar binnen enkele minuten de verwachte verspreiding en 
laat zie hoe deze op basis van meteovoorspellingen beweegt. Dit 
helpt bijvoorbeeld bij het aansturen van meetploegen, bepalen van 
aanrijroutes voor hulpdiensten en beslissingen over mogelijke 
veiligheidsmaatregelen.

modellen en de Weerbarstige Werkelijkheid
Het voorspellen van verspreiding van stoffen door de lucht is 
complex. Het RIVM en KNMI maken gebruik van wetenschappelijke 
verspreidings- en weermodellen. Metingen zullen echter altijd 
nodig blijven om de berekeningen te verifiëren.

laagdrempelige ondersteuning
Het RIVM wil de regio’s ondersteunen in 
de voorbereiding, acute fase en nazorg 
bij milieuongevallen. De ondersteuning 
varieert van het doen van metingen tot 
het doen van verspreidingsberekenin-
gen en risico-inschatting voor mens en milieu. Ook stelt het RIVM 
kennis en informatie beschikbaar via de instrumenten “Pluimradar” 
en “Incident app”. Ook is het vanuit de applicaties mogelijk om 
direct contact op te nemen met specialisten van het RIVM of het 
KNMI voor een deskundig advies of meer specifieke ondersteuning. 
De RIVM Responsorganisatie is 24/7 te bereiken via 06-525 417 25.

 ■ Peter Westerbeek 
DCC IenM

 ■ Pepijn Morgenstern 
RIVM

Veiligheid basisvoorwaarde om te kunnen ondernemen
Nederland staat voor nieuwe veiligheidsvraagstukken. Van een 
toename van cybercrime, grote vluchtelingenstromen tot onsta-
biele landen direct aan de grenzen van Europa. Volgens de onder-
nemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland 
vraagt dit om een belangrijke herschikking van budgetten en extra 
investeringen in defensie en cybersecurity. Nederland kan daarbij 
internationaal alleen een vuist maken met een sterke en eens-
gezinde Europese aanpak en extra aandacht voor het creëren van 
welvaart in onrustige gebieden. Dat schrijven de ondernemings-
organisaties in het rapport ‘Een veilig Nederland in Europa en de 
wereld’ dat op 31 mei is verschenen in het kader van de campagne 
NL Next Level.

Volgens de ondernemersorganisaties is veiligheid een basisvoorwaarde 
voor ondernemerschap en economische groei. Dit staat op verschil-
lende terreinen echter sterk onder druk. De organisaties pleiten in het 
rapport daarom voor onder meer de volgende maatregelen:

Gerichte aanpak cybercrime: De Nederlandse economie behoort tot de 
koplopers op het gebied van digitalisering en onze samenleving is 
steeds afhankelijker van IT. Om deze positie te bewaken en uit te 

bouwen is verhoogde dijkbewaking 
tegen cybercrime essentieel nu de 
dreiging steeds verder toeneemt. 
Daarom moet er een meerjarige 
publiek-privaat actieprogramma 
worden opgesteld en is per jaar 
minimaal 100 miljoen euro extra nodig 
voor bijvoorbeeld een Digital Trust 
Centre waar branches/bedrijven terecht 
kunnen voor vragen, meldingen en 
advies.

Modernisering van en investeringen in een slagvaardige krijgsmacht: 
Nederland moet op defensieterrein nauwer samenwerken met 
andere Europese landen, meer investeren, zich meer specialiseren 
(bijvoorbeeld in maritieme technologie) en de industrie slimmer 
betrekken, zodat Nederlandse bedrijven niet op achterstand worden 
gezet in Europa.

Zie voor meer informatie: https://www.nl-nextlevel.nl 

Een veilig

in Europa

Nederland

en de wereld

https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/NL%20Next%20Level%20Veiligheid.pdf
https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/NL%20Next%20Level%20Veiligheid.pdf
https://www.nl-nextlevel.nl/
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Veerkrachtig omgaan met aanslagen: 
een advies voor bestuurders
Terrorisme is op dit moment in Europa – en dus ook in Nederland – een verschijnsel waar we rekening mee moeten houden. 
Juist ook lokale bestuurders kunnen leren van aanslagen die hebben plaatsgevonden. Lector Crisisbeheersing van het IFV, 
Menno van Duin, en lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid van Hogeschool Inholland, Marnix Eysink Smeets, schreven 
daarom de handreiking ‘Veerkrachtig omgaan met aanslagen: een advies voor bestuurders’. De publicatie verscheen begin juli.

Lokale bestuurders kunnen de impact van een terroristische 
aanslag in hun gemeente beperken. Van Duin en Eysink Smeets 
concluderen dat op basis van hun gecombineerde wetenschappe-
lijke inzichten en analyse van internationaal onderzoek naar de 
impact van diverse aanslagen.

richten op de gevolgen
In hun handreiking geven Van Duin en Eysink Smeets lokale 
bestuurders inzicht in de maatschappelijke effecten van een 
aanslag en concrete handelingsperspectieven om nadelige 
gevolgen van een terroristische aanslag tegen te gaan. 
Eysink Smeets wil zich met deze publicatie richten op de gevolgen 
van een aanslag: “Momenteel zijn de inspanningen vooral gericht 
op het voorkomen van een aanslag. Dat is natuurlijk zinvol, 
maar de praktijk leert dat er desondanks toch zo nu en dan een 

aanslag lukt. Het is daarom zaak ook aandacht te geven aan het 
voor komen van de impact van aanslagen.”

eigen verantWoordelijkheid lokale bestuurder
De lokale bestuurder speelt een essentiële rol in de maatschappe-
lijke effecten die kunnen na-ijlen, zoals ‘hatecrimes’, het aantasten 
van het welzijn van bevolkingsgroepen en economische gevolgen 
voor plaatsen met een belangrijke toeristenindustrie. “Vaak wordt 
gedacht dat bij een aanslag alle verantwoordelijkheid bij de 
minister van Veiligheid en Justitie ligt. Maar burgemeesters hebben 
in zo’n geval zeker hun eigen verantwoordelijkheden en bevoegd-
heden”, zegt Van Duin.

Alle burgemeesters in Nederland ontvangen een exemplaar van de 
handreiking. De handreiking is ook te vinden via www.ifv.nl

zeven adviezen voor bestuurders

> Realiseer steeds dat terrorisme tot doel heeft chaos en verdeeldheid te zaaien. Goede reacties en 
maatregelen dragen bij aan een snel herstel en kunnen deze chaos en verdeeldheid beperken.

> Ondanks de enorme maatschappelijke impact van aanslagen zien wij gelukkig ook dat 
gemeenschappen zich nadien weer (soms zelfs opvallend snel) herstellen. Er is veel veerkracht 
in de samenleving. Tegelijkertijd kunnen sommige gevolgen soms lang doorwerken.

> Ten onrechte bestaat bij velen het beeld dat de aanpak van terrorisme (vooraf maar ook na 
een aanslag) primair de verantwoordelijkheid van het Rijk is. Juist lokale bestuurders spelen 
een grote rol in het sturen en stimuleren en na een aanslag ‘zichtbaar leidinggeven aan de 
samenleving’. 

> De effecten van aanslagen zijn op zeer uiteenlopende terreinen zichtbaar. Van het individu-
eel welbevinden en de economie tot veranderingen in de criminaliteit en burgerlijke 
vrijheden. 

> Voorbereiding is het halve werk: investeer in personen en netwerken die u na een aanslag nodig kunt hebben.

> Denk eens na wat u in uw rol als lokale autoriteit zou doen (feitelijke en symbolische maatregelen) en zeggen (welke woorden, 
welke frames), als één van de recente buitenlandse aanslagen zich bij u zou hebben voorgedaan.

> Na een aanslag: stimuleer positieve coping-mechanismen (saamhorigheid, het goede laten zien, mooie voorbeelden, de waarde 
van de hulpdiensten) en probeer negatieve coping-mechanismen af te remmen (begrip tonen voor de zo logische angst en 
boosheid, maar deze tegelijkertijd wel temperen). 

Veerkrachtig 
omgaan met aanslagen: 
een advies voor 
bestuurders

http://www.ifv.nl
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