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Een woord vooraf
Het les geven over de context, functie, vorm en inhoud van incidentmanagement in (buiten)
gewone omstandigheden is eenvoudiger dan het opschrijven daarvan. Toch zijn wij
gezwicht voor verzoeken van deelnemers aan de training ‘Landschap van crisisbeheersing’1
en daarop gebaseerde trainingen om ‘ons’ verhaal op te schrijven.
Het is onze intentie om periodiek een geactualiseerde versie uit te brengen. De tips en tops
van lezers van de vorige uitgave zijn meegenomen in deze druk. Verder zijn enkele kleine
wijzigingen als gevolg van beleidsaanpassingen of naamswijzigingen ministeries
doorgevoerd.
Anders dan in de vorige uitgave van deze reeks geven wij onze eigen gedachten weer over
het geven van vorm en inhoud aan de drie pijlers van incidentmanagement: leiding &
coördinatie, informatie- en resourcemanagement. Dit geldt ook voor onze uitwerking van
kennis- en competentiegestuurde besluitvorming: GOGME.
Deze publicatie is niet los te zien van de training ‘Landschap van crisisbeheersing’. Zonder de
training is het voor lezers lastig om aan de inhoud van dit boekje betekenis te geven. De
waarde ná de training is zeer groot, zo blijkt uit de talloze positieve reacties van die groep.
Een bijzonder woord van dank gaat wederom uit naar Ernst Brainich, medeauteur van
Openbare Orde en Veiligheid, tekst & commentaar (vijfde druk, Wolters Kluwer, 2017).
Een absolute must have voor werkers in en aan crisisorganisaties! En vooral dank voor je
bereidwilligheid om onze vele, vele vragen te beantwoorden!

Apeldoorn/Amersfoort, januari 2019
Herman van Hijum en Roy Johannink

NOOT

1 Aangeboden via het Instituut Fysieke Veiligheid (Crisismanagement-academie).
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Inleiding
Een stelsel is ‘een doelmatig geordend samenhangend geheel van bij elkaar horende dingen
en hun onderdelen’ (Van Dale). Elk stelsel is op basis van de systeemleer te bekijken naar de
context, functie, vorm en inhoud daarvan. De inhoud van elk systeem kan via decompositie
ook weer beschouwd worden naar functie, vorm en inhoud binnen de context van het
‘bovenliggend’ systeem. Denk aan het bekende cacaoblikje van Droste, waar een
verpleegster op staat met een dienblad waar datzelfde blikje op staat met diezelfde
verpleegster met datzelfde dienblad waar weer datzelfde blikje op staat, et cetera.
In dit boek beschouwen wij, ingeleid door modellen, de context, functie, vorm en inhoud van
incidentmanagement in (buiten)gewone omstandigheden, via drie kernvragen:
-

Context: wat is er aan de hand, en hoe erg is dat?

-

Functie: wie moeten daar wat aan doen, en wie informeren?

-

Vorm & Inhoud: hoe doen zij dat, en waarmee?

Deze vragen zijn inmiddels binnen verschillende veiligheidsregio’s opgenomen in hun
planvorming, zoals het Regionaal Crisisplan en Regionaal Beleidsplan.

Leeswijzer
Wij hebben bewust gekozen voor een boekje van rond de 90 pagina’s. Verdere verdieping
kan worden gevonden in de (in)formele regels2 waarnaar wij verwijzen aan het eind van elk
deel. Alle door ons gebruikte termen zijn aan het eind van deze publicatie gedefinieerd.
In deel 1 beschrijven wij tegen de achtergrond van de figuur op pagina 5 de context en
functie van incidentmanagement en in deel 2 de vorm waarmee daaraan inhoud wordt
gegeven. In het derde deel gaan wij kort in op systeemverantwoordelijkheid van het
algemeen en functioneel bestuur: kan dat nog beter?
In deel 4 reflecteren wij op de in deel 2 beschreven vorm waarmee inhoud wordt gegeven
aan incidentmanagement in Nederland tegen de achtergrond van de vorm van
commandovoering binnen Defensie en internationale inzichten: GRIP is dood, lang leve GRIP!
In het laatste deel beschouwen wij de relativiteit van de bekende BOB-cyclus, tegen de
achtergrond van het begrip kennis: besluiten met gogme!

NOOT
2
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Zie voor een indeling van informele regels: Rampen, regels en richtlijnen (2009).

Meer weten?
Meer lezen over de systeemleer als methodiek? Bekijk dan deze publicatie: Nieuwenhuis, M.,
The Art of Management, deel I Strategie en Structuur (2010).
Meer weten over het begrip openbare orde? Lees dan Brouwer, J., Wat is openbare orde?
Bevoegdheden van burgemeester niet onbegrensd, in Nederlands Juristenblad 9-9-2016,
aflevering 30, vanaf pagina 2162.
Meer weten over het meewegen in de besluitvorming van informele regels, het zogeheten
zorgvuldigheidsbeginsel? Lees dan M. Boogers, T. Brandsen en P. Tops, Rampen, regels en
richtlijnen, De status van informele regelgeving op het gebied van rampenbestrijding (2003).
In Rampen, regels en richtlijnen (2003) duidt men dit als volgt: “Bij de (voorbereiding op)
besluitvorming mag enerzijds niet zomaar van informele regelgeving worden afgeweken,
anderzijds mag informele regelgeving ook niet klakkeloos worden opgevolgd”.
Het in- en overzicht van formele regels op het terrein van crisisbeheersing is opgenomen in
onder andere Crisis en recht. Schema’s bevoegdheden en verplichtingen tijdens crises, Den
Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2008 en in de Bestuurlijke
Netwerkkaarten van het IFV (2016).
Meer weten over de uitleg van de Wet Veiligheidsregio’s? Lees dan Muller, Brainich en Rogier
Openbare orde en veiligheid, tekst en commentaar (2015).
Meer weten over de algemene keten, de functionele ketens (zie bijlage I) en het actuele
overzicht van de bestuurlijke verantwoordelijkheden? Zie dan de Bestuurlijke netwerkkaarten
crisisbeheersing (2016) en de bijbehorende bevoegdhedenschema’s.
De Bestuurlijke netwerkkaarten spreken over meer dan 50 beleidsterreinen.
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Deel 1 Context & Functie
Dit deel richt zich op de context (‘wat is er aan de hand, en hoe erg is dat?’) en functie (‘wie
moeten daar wat aan doen, en wie daarover informeren?’) van incidentmanagement. De
inhoud van dit deel is ontleend aan de brondocumenten die onder het kopje ‘Meer weten?’
aan het eind van dit deel staan.
In Nederland is het veiligheidsbeleid volgens Brainich (Het systeem van crisisbeheersing,
2004) gebaseerd op een indeling in vitale belangen enerzijds en de veiligheidsketen
anderzijds. In dit deel volgen wij die indeling.

1.1 Context incidentmanagement: veiligheid
De vraag ‘wat is er aan de hand, en hoe erg is dat?’ (context) verwijst naar een risicovolle
situatie: ‘oorzaak bedreigt of muteert veiligheid’. Een risicovolle situatie kent dan ook drie
elementen: gebeurtenis, oorzaak en gevolg.

Gebeurtenis
Binnen de gebeurtenis komen oorzaak en gevolg samen. Het behoeft geen toelichting dat de
verschijningsvormen van gebeurtenissen legio zijn. Zie bijvoorbeeld de Handreiking
regionaal risicoprofiel (IFV, 2009) waarin gebeurtenissen zijn geordend binnen zeven
maatschappelijke thema’s3. Daarnaast onderscheidt men gebeurtenissen binnen onder
andere het Nationaal Veiligheidsprofiel, Bestuurlijke netwerkkaarten en beleidsdocumenten
op het terrein van evenementenveiligheid.

Oorzaak
In de Strategie Nationale Veiligheid (NCTV, 20074) wordt de oorzaak onderscheiden in
dreigingen en gevaren. Een dreiging verwijst naar boosaardig handelen (mens). Een gevaar
verwijst naar oorzaken die besloten liggen in de natuur, een toestand of systeem5. Met
toestand wordt een cascadegebeurtenis bedoeld: een eerdere gebeurtenis als oorzaak van
een nieuwe gebeurtenis.

Gevolg
Het element gevolg verwijst naar vitale belangen van de samenleving:
-

internationale rechtsorde: dit vitaal belang heeft zich ontwikkeld van de bescherming
van het grondgebied van het Koninkrijk, via de verdediging van het NAVOgrondgebied naar de handhaving van de internationale vrede en veiligheid in het
kader van het handvest van de Verenigde Naties;

NOOT

10

3

Zie bijlage II voor een overzicht.

4

Nationaal Veiligheidsprofiel (NCTV, 2016, p. 63).

5

Waaronder ook het ondermaat handelen van mensen. Zie www.tripodsolutions.nl.

-

nationale rechtsorde: de handhaving van de openbare orde, de (bestuurs- en
strafrechtelijke) handhaving van de rechtsorde en handhaving van de democratische
rechtsorde;

-

openbare veiligheid: de bescherming van de (fysieke) integriteit van mensen, zaken en
het milieu;

-

economische veiligheid: de bescherming van voor de productie, consumptie en
distributie van goederen en diensten vitale processen.

De vitale belangen van de samenleving zijn de eigenschappen van veiligheid. Naast die
bestuurlijk-juridische ordening in vitale belangen is sprake van een beleidsindeling
(Beleidsplan crisisbeheersing 2004 - 2007): fysieke veiligheid, ecologische veiligheid,
economische veiligheid, sociale en politieke stabiliteit en territoriale veiligheid. Volgens
Brainich (Het systeem van crisisbeheersing, 2004) is die beleidsindeling niet correct. Zo
vormen ecologische en fysieke veiligheid tezamen het begrip openbare veiligheid en valt
sociale en politieke stabiliteit onder nationale rechtsorde. Niet de beleidsindeling, maar de
bestuurlijk juridische indeling van vitale belangen is cruciaal bij het toepassen van
buitengewone bevoegdheden in buitengewone omstandigheden.
Ook de begrippen maatschappelijke ontwrichting en onrust zijn element van vitale belangen.
Van maatschappelijke ontwrichting kan sprake zijn bij de aantasting van een vitaal belang in
het algemeen of de aantasting van een vitale sector in het bijzonder. Denk aan de uitval van
energie, financieel verkeer, infrastructuur en spraak- en datacommunicatie. Maatschappelijke
onrust is de reactie op een (dreigende) aantasting van een of meer vitale belangen van de
samenleving. Helsloot et al6 onderscheiden drie vormen van maatschappelijke onrust:
commotie is de behoefte om emoties en opvattingen te uiten naar aanleiding van een
gebeurtenis; bezorgdheid ontstaat als zorgen vanwege een gebeurtenis leiden tot
zelfredzame handelingen door groepen in de samenleving die onbedoeld het
maatschappelijk leven verstoren; agressie kan leiden tot doelbewuste acties die zijn gericht
op het verstoren van het maatschappelijk leven. Commotie, bezorgdheid en agressie zijn in
feite drie van de vier basisemoties: bedroefd, bang en boos. Ook blije mensen kunnen zorgen
voor ongewenste gebeurtenissen, doordat ze onbedoeld het maatschappelijk leven
verstoren met hun festiviteiten.

NOOT
5

Helsloot, I., J. Groenendaal & M. In ’t Veld, Maatschappelijke reacties na incidenten: een verkennend
onderzoek naar het onderscheid tussen, en determinanten van maatschappelijke commotie, bezorgdheid
en agressie. Nijmegen: Radboud Universiteit (2014).
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1.2 Functie incidentmanagement: veiligheidsketen
De vraag ‘wie moeten daar wat aan doen, en wie daarover informeren?’ (functie) verwijst naar
de tweede indeling van het veiligheidsbeleid, de veiligheidsketen: preventie, preparatie,
respons en herstel7. De kerntaak van de overheid is het beschermen van vitale belangen van
de samenleving (veiligheid). Het vermogen om inhoud te geven aan die kerntaak duiden wij
als interventiecapaciteit.
Elke maatregel is gericht op een bepaald effect. Heel abstract: het realiseren van de gewenste
veiligheid, het handhaven van de bestaande veiligheid en herstellen van onveiligheid. Pas
achteraf kan het effect van een (niet) uitgevoerde maatregel worden waargenomen. Zo kan
de maatregel ook zelf de oorzaak zijn van een (dreigende) mutatie van veiligheid.
In de figuur op pagina 13 is sterk versimpeld de relatie tussen de vier vitale belangen en de
algemene en functionele ketens weergegeven. Binnen de algemene keten is in beginsel
sprake van decentraal gezag, toezicht en beheer8 (burgemeester en voorzitter van de
veiligheidsregio) en binnen functionele ketens in beginsel op centraal niveau (vakminister).
Voorbeelden van decentraal gezag binnen de functionele keten zijn de dijkgraaf en officier
van justitie. Daarnaast kan op decentraal niveau sprake zijn van zogenoemde rijksheren die
beschikken over bepaalde, door de vakminister gemandateerde of gedelegeerde,
bevoegdheden. Voor meer verdieping in bevoegdheden in het algemeen en
noodbevoegdheden in het bijzonder verwijzen wij naar de bestuurlijke netwerkkaarten en de
bevoegdhedenschema’s achter de bestuurlijke netwerkkaarten.
Hoe dan ook: de relatie tussen een risicovolle situatie (gebeurtenis, oorzaak en gevolg) en
interventiecapaciteit (maatregel en effect van de maatregel) is van belang voor het
kwalificeren van een gebeurtenis als een ramp of crisis.

1.3 Buitengewone omstandigheden: crises en rampen
In maatschappelijke ontwrichting en onrust ligt de psychologische of sociologische
kwalificatie van een gebeurtenis als ‘ramp’ of ‘crisis’ besloten. Daar zijn boeken vol over
geschreven. Vanuit bestuurlijk-juridisch perspectief is een gebeurtenis niet naar haar omvang
of aard (‘ernst’) een crisis, maar omdat besloten wordt deze als een crisis te behandelen met
het oog op besluitvorming. Voor overheidsgezag betekent dat het evenredig toepassen van
noodbevoegdheden. De term evenredig verwijst naar proportionaliteit en subsidiariteit.

NOOT
7

Ook wel geduid als nafase. In de keten ontbreekt de pro-actie-fase. Een onderscheid tussen pro-actie en
preventie komt geen bijzondere betekenis toe. Zie ‘Proactie bestaat niet: leve de proactieven (van Duin, 1999).

8

Onder beheer valt ook de systeemverantwoordelijkheid voor het verder versterken van incidentmanagement
in buitengewone omstandigheden.
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Proportionaliteit betreft het feitelijke element: de (dreigende) aantasting van een of meer
vitale belangen van de samenleving.
Subsidiariteit is het juridisch element: de ontoereikendheid van reguliere maatregelen
(lees bevoegdheden) om de oorzaak van die (dreigende) gebeurtenis weg te nemen, dan
wel de gevolgen daarvan te beheersen.
Een bijzonder crisistype is de ramp; een ramp is altijd een crisis, maar een crisis hoeft niet
altijd een ramp te zijn. Het daartoe bevoegde gezag kwalificeert iets als ramp als het vitaal
belang ‘openbare veiligheid’9 wordt bedreigd én normale bevoegdheden ontoereikend zijn
voor een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines.
Een ander onderscheid is die in crises (waaronder rampen) van plaatselijke betekenis, van
meer dan plaatselijke betekenis, van meer dan regionale betekenis en nationale crises.10
In procedures voor de gecoördineerde regionale incidentbestrijding (GRIP) is daarbij sprake
van een hardnekkig misverstand: ‘van meer dan lokale betekenis’ =
gemeentegrensoverschrijdend. De kwalificatie ‘van meer dan plaatselijke betekenis’ (artikel
39 Wvr) is - met het oog op overname van gezag van de direct betrokken burgemeester(s)
door de voorzitter veiligheidsregio - gebaseerd op de beoordeling van de omstandigheden
in het getroffen gebied, ongeacht of dit gebied wordt doorsneden door gemeentegrenzen
(Kamerstukken I 2009/10, 31117, C, p. 30).
Een incident dat gemeentegrensoverschrijdend is kan gekwalificeerd worden als een
gebeurtenis van plaatselijke betekenis, terwijl een gebeurtenis binnen gemeentegrenzen kan
worden gekwalificeerd als een gebeurtenis van meer dan plaatselijke betekenis. Zo kunnen
bij een gemeente- of zelfs regiogrensoverschrijdende ramp of crisis de direct betrokken
burgemeesters samenwerken en gezamenlijk één regionaal operationeel leider aanwijzen die
uitvoering geeft aan de bevelen die die burgemeesters nodig achten in verband met de door
hen genomen besluiten bij het wegnemen van de oorzaak dan wel beperken van de
gevolgen van een (dreigende) aantasting van de openbare orde en veiligheid in het
bedreigde/getroffen gebied, ongeacht of dat gebied wordt doorsneden door gemeente of
zelfs regiogrenzen!
Ook bij het kwalificeren van een gebeurtenis als ramp of crisis van ‘meer dan regionale
betekenis’11, in verband met het toepassen van noodbevoegdheden door een hoger
bestuursorgaan, is niet per se sprake van regiogrensoverschrijdend.
NOOT
9

Zie ook artikel 1 Wet Veiligheidsregio.

10

De kwalificatie nationale crisis conform het Nationaal handboek crisisbesluitvorming (NCTV, 2016) is

11

Zie artikel 42 Wet veiligheidsregio’s.

gebaseerd op het beeld van de daarmee gepaard gaande maatschappelijke ontwrichting of onrust.
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1.4 Buitengewone bevoegdheden
Bepalingen die betrekking hebben op buitengewone of nood-bevoegdheden zijn verspreid
over een groot aantal internationale, Europese en nationale regelingen. In het geschreven
staatsnoodrecht heeft de wetgever bepaalde buitengewone omstandigheden voorzien en
daarop geanticipeerd door buitengewone of noodbevoegdheden wettelijk vast te leggen.
In het ongeschreven staatsnoodrecht is sprake van onvoorziene situaties. Een onvoorziene
situatie is er één waarin het geschreven recht niet toereikend is of waarin de procedure voor
inwerkingstelling van een geschreven noodregeling te lang duurt. Of waarin het geschreven
recht om andere redenen niet geschikt is voor toepassing. De overheid moet in dat geval
buitenwettelijke noodbevoegdheden hebben om de nood te kunnen beheersen. De
toepassing van noodbevoegdheden is of gebaseerd op de afkondiging van de algemene of
beperkte noodtoestand12, of op basis van noodwetten.
Het in werking stellen van die noodwet is vormvrij of vereist een koninklijk besluit. Dan stuurt
men een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer omtrent het voortduren van de in werking
getreden noodregeling (de zogenaamde verlengingswet13).
Samengevat: in het staatsnoodrecht staat de term ‘buitengewone omstandigheid’ centraal.
Die term heeft nadrukkelijk géén betrekking op de feitelijke nood; het is een juridische term
die aangeeft dat het uitoefenen van noodbevoegdheden is toegestaan. Van een
buitengewone omstandigheid kan dus sprake zijn in alle soorten noodsituaties, groot en
klein. Bekijk je de buitengewone omstandigheid vanuit juridisch en niet vanuit een
psychologisch of sociologisch perspectief, dan zie je haar voor wat zij is: een omstandigheid
waarin een vitaal belang wordt bedreigd (proportionaliteit) en normale bevoegdheden niet
toereikend zijn om deze bedreiging af te wenden (subsidiariteit).

NOOT
12

Deze noodwetgeving leidt een slapend bestaan, zodat zij ook wel waakvlam- of diepvrieswetgeving wordt
genoemd.

13

Indien het wetsvoorstel wordt verworpen, wordt de noodregeling bij koninklijk besluit buiten werking
gesteld, zodat de buitengewone bevoegdheden niet (langer) kunnen worden uitgeoefend.
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1.4.1 Noodbevel, Opperbevel en Noodverordening
Bij een (dreigende) aantasting van de openbare orde en veiligheid beschikt de burgemeester
op basis van artikel 172 Gemeentewet (openbare orde) en artikel 4 Wet veiligheidsregio’s
(openbare veiligheid) over zogenoemde lichte bevelsbevoegdheden. Naast die lichte
bevelsbevoegdheden is sprake van bevelsbevoegdheden op basis van (on)geschreven
noodrecht. Bij een (dreigende) aantasting van de openbare orde en veiligheid zijn die
noodbepalingen grofweg14 als volgt opgebouwd:
-

Toepassing van het nood- en opperbevel, noodverordening en bestuurlijke
ophouding door de direct betrokken burgemeester(s);

-

Het via het bijeenroepen van een Regionaal Beleidsteam (RBT)15 overnemen van het
gezag van de burgemeester(s) door de voorzitter van de veiligheidsregio bij een ramp/
crisis van ‘meer dan plaatselijke betekenis’16;

-

Toezicht op samenwerking in het regionaal beleidsteam door de Commissaris van de
Koning en daartoe geven van aanwijzingen;

-

Beleidsaanwijzingen inzake het handhaven van de openbare orde aan de
burgemeesters door de Commissaris van de Koning bij een ordeverstoring van ‘meer
dan plaatselijke betekenis’;

-

Beleidsaanwijzingen inzake de rampenbestrijding en crisisbeheersing aan voorzitter
veiligheidsregio door de Commissaris van de Koning bij een ramp of crisis van ‘meer
dan regionale betekenis’17;

-

Aanwijzingen inzake de rampenbestrijding in een concreet geval aan de burgemeester
door de Commissaris van de Koning. Deze aanwijzingsbevoegdheid is gebaseerd op
een daartoe te slaan Koninklijk Besluit;

-

Aanwijzingen inzake de handhaving van de openbare orde aan de burgemeester of
voorzitter veiligheidsregio door de Minister van Justitie en Veiligheid;

-

Geheel of gedeeltelijke overname van bevoegdheden van de Commissaris van de
Koning en/of burgemeester door de Minister van Justitie en Veiligheid, dan wel door
een door die minister daarmee belaste autoriteit. Die overname is gebaseerd op een
daartoe te slaan Koninklijk Besluit.

NOOT
14

Let op: De opsomming van noodbepalingen is hier niet limitatief weergegeven!

15

Het RBT is een adviesorgaan op het beleidsterrein openbare orde en veiligheid (zie 3.3.2).

16

Zie artikel 39 Wet veiligheidsregio’s.

17

Zie artikel 42 Wet veiligheidsregio’s.
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Noodbevel en noodverordening
Om de verschillen tussen een noodbevel en een noodverordening te duiden, kan de
volgende tabel handig zijn.18

Noodbevel

Noodverordening

artikel 175 Gemeentewet

artikel 176 Gemeentewet

Gericht tot één of meerdere personen

Gericht op een ieder die er mee te
maken krijgt (algemeen verbindend
voorschrift)

Na opvolging bevel is rechtstoestand

Schept een blijvende rechtstoestand

uitgewerkt
Bekendmaking aan degene(n) tot wie het

Algemene bekendmaking op een door

bevel zich richt; indien mogelijk ook het

de burgemeester te bepalen wijze (bijv.

bevel op schrift uitreiken

media, internet, gemeentehuis en
politiebureau)

Niet naleving: sanctie artikel 184 Wetboek

Niet naleving: sanctie artikel 443

van strafrecht (misdrijf)

Wetboek van strafrecht (overtreding)

Bestuursrechtelijke (marginale) toetsing

Bestuurlijke controle: bekrachtiging

en Gemeenteraad kan zich achteraf

door gemeenteraad; melding aan

uitspreken over het gebruik.

Commissaris van de Koningin; en
(straf)rechterlijke toetsing bij geschil.

Opperbevel
Het opperbevel (artikel 5 Wet veiligheidsregio’s) is een nadere invulling van de
bevelsbevoegdheid ex artikel 175 Gemeentewet en beperkt zich tot coördinatie: het geven
van leiding aan de bij rampenbestrijding betrokken ‘diensten en organisaties van
verschillende disciplines’.

NOOT
18

Uit de bundel Als het dan toch gebeurt (2007), gebaseerd op het Twentse Draaiboek Bestuurlijk Handelen
(2005). Zie: www.burgemeesters.nl/noodbevoegdheden.

18

Via het opperbevel ontstaat een gezagsrelatie tussen bestuur en diensten/organisaties die er
normaal niet is; het opperbevel richt zich dus niet op de bevolking, brandweer en de
hulpverleningstaak van de politie. Het opperbevel kan bovendien niet worden ingezet bij de
(dreigende) aantasting van andere vitale belangen dan openbare veiligheid en dus niet bij
een (dreigende) aantasting van de openbare orde: het “onrechtmatig gevaarzettend of
hinderlijk gedrag voor personen of zaken in de publieke ruimte”. Niet zelden gaat een
aantasting van een ander vitaal belang gepaard met de aantasting van het vitaal belang
openbare veiligheid. Voor het handhaven van de openbare orde kan de burgemeester (nood)
bevoegdheden aanwenden op basis van de gemeentewet, zoals noodbevelen en
-verordeningen.
Op basis van kamerstukken (zitting 1981, 16987, nr. 3, p. 13) heeft het opperbevel enerzijds
betrekking op de politieke en bestuurlijke (systeem)verantwoordelijkheid en anderzijds op
het stellen van prioriteiten19 in de rampenbestrijding. Het geven van vorm en inhoud aan de
feitelijke bestrijding is de verantwoordelijkheid van de direct daarbij betrokken diensten en
organisaties van verschillende disciplines, al dan niet onder leiding van een daartoe
aangewezen regionaal operationeel leider.

Operationele leiding
Een (door het evenredigheidsbeginsel begrensde) buitengewone bevoegdheid in
buitengewone omstandigheden is de aanwijzing van de regionaal operationeel leider; bij
incidentmanagement in gewone omstandigheden kan geen sprake zijn van een regionaal
operationeel leider!
Operationele leiding is een term met een specifieke juridische lading. Het is gekoppeld aan
de noodbevelsbevoegdheid (175 Gw) van de burgemeester of voorzitter veiligheidsregio en
daarvan afgeleide opperbevel (5 Wvr) bij rampen. Feitelijk plaatst de burgemeester of
voorzitter veiligheidsregio een laag tussen bestuur en operationele diensten/organisaties die
er normaal niet is. Het is dan ook geen zelfstandige bevoegdheid: de operationele leiding
wordt uitgeoefend onder verantwoordelijkheid van de burgemeester(s) of voorzitter
veiligheidsregio en binnen door hem te stellen grenzen. Dat die diensten en organisaties
daarbij hun eigen verantwoordelijkheid hebben en houden doet niet af aan het feit dat er
sprake is van een afwijkende operationele leiding!

NOOT
19

Brainich, E., Bespreking van het rapport “IST en SOLL Rolmatrices Meldkamer, CoPI en ROT” (2018):
mensenlevens, incidentstabilisatie, bescherming van zaken en het milieu, continuïteit vitale processen,
veiligstellen van bewijs.

HET STELSEL VAN CRISISBEHEERSING: INCIDENTMANAGEMENT IN (BUITEN)GEWONE OMSTANDIGHEDEN HERMAN VAN HIJUM & ROY JOHANNINK

19

Binnen de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) worden twee vormen van die afwijkende vormen van
operationele leiding onderscheiden:
-

Algemene operationele leiding volgens artikel 39 Wvr. Zodra de voorzitter van de
veiligheidsregio een regionaal beleidsteam bijeenroept, moet de voorzitter een
regionaal operationeel leider aanwijzen. De aanwijzing van een regionaal operationeel
leider door de burgemeester is niet expliciet geregeld in de Wet veiligheidsregio’s.
Omdat het begrip operationele leiding juridisch samenhangt met diens (opper)
bevelsbevoegdheid kan ook de burgemeester een regionaal operationeel leider
aanwijzen, maar dat hoeft niet.

-

Operationele leiding volgens artikel 32 Wvr. De operationele leiding over de
geneeskundige hulpverlening door de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) vindt - bij
opschaling daartoe - plaats onder de paraplu van de algemene operationele leiding

Nota bene: hoewel de wetgever besluitvorming op politiek-bestuurlijk niveau bij de
bestrijding van een ramp nuanceert, is de praktijk weerbarstiger: de burgemeester kan
immers op basis van huidige wetgeving (al dan niet via de regionaal operationeel leider) zelf
vorm en inhoud geven aan de feitelijke bestrijding: de bestuurlijke incidentcommander.
Het zou beter zijn als de wetgever de operationeel leider sterker positioneert. Denkbaar is een
bepaling in analogie aan artikel 177 Gemeentewet. De burgemeester kan bij een (dreigende)
aantasting van de openbare orde en veiligheid een regionaal operationeel leider machtigen
om in zijn naam besluiten te nemen of andere handelingen te verrichten.
Deze bevoegdheid gaat dan over naar de voorzitter van de veiligheidsregio bij een
(dreigende) aantasting van de openbare orde en veiligheid van meer dan plaatselijke
betekenis, gelet op artikel 39 Wet veiligheidsregio’s.
In het volgende deel beschrijven wij hoe nu (‘ist’) vorm en inhoud wordt gegeven aan
incidentmanagement: hoe doen zij dat, en waarmee? In deel vier beschrijven wij hoe het ook
kan (‘soll’) tegen de achtergrond van internationale inzichten.

Meer weten?
Meer weten over de opbouw van bevoegdheden binnen functionele ketens? Dan verwijzen
wij naar relevante sectorale wetgeving die overzichtelijk is weergegeven in de
bevoegdhedenschema’s die onderdeel zijn van Bestuurlijke netwerkkaarten (IFV).
Meer weten over vitale belangen? Zie Kamerstukken I 2009/10, 31117, C. Meer weten over
‘nationale veiligheidsbelangen’? Zie Strategie Nationale Veiligheid, onder meer op
www.nctv.nl/organisatie/nationale_veiligheid/strategie_nationale_veiligheid/documenten.aspx.
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Meer weten over risicobeoordeling? Zie Werken met scenario’s, risicobeoordeling en
capaciteiten binnen de Strategie Nationale Veiligheid van Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid (2013). Diverse andere documenten vinden hun basis in
dit document, zoals onder andere het Nationaal Veiligheidsprofiel (NCTV, 2017), Handreiking
Regionaal Risicoprofiel (Veiligheidsberaad, 2009) en de Handreiking evenementenveiligheid
(Veiligheidsberaad, 2011) en werkwijze Bewaken en beveiligen Nationale evenementen
(NCTb/Politie, 2011).
Meer over het omgaan met gevaren en dreigingen? Lees dan Wildavsky’s boek Searching for
Safety (1988) waarin hij twee strategieën onderscheidt: de anticipatie- en veerkrachtstrategie.
De anticipatiestrategie richt zich op de voorspelbaarheid van gevaren en dreigingen en de
kennis om deze te voorkomen. Vast staat dat niet alle gevaren en dreigingen voorspelbaar zijn
en zelfs onvermijdelijk zijn (fact of life).
Interesse in de toepassing van de begrippen proportionaliteit en subsidiariteit? Lees dan
eens het onderzoek Naar handhaafbare noodbevelen en noodverordeningen, een analyse
van het gemeentelijke noodrecht van A. Wierenga, C. Post & J. Koornstra uitgegeven bij
Politie en Wetenschap (2016).
Meer weten over het actuele overzicht van de bestuurlijke verantwoordelijkheden?
Zie de Bestuurlijke netwerkkaarten crisisbeheersing (2018) en de bijbehorende
bevoegdhedenschema’s op:
www.ifv.nl/kennisplein/Paginas/bestuurlijke-netwerkkaarten-crisisbeheersing.aspx.
Begin 2017 heeft het Nederlands Genootschap het Zakboek Openbare orde en veiligheid
uitgebracht met een overzicht van de actuele bevoegdheden op het gebied van de openbare
orde en veiligheid. De bevoegdheden zijn voorzien van casuïstiek. Het is hier te vinden:
www.burgemeesters.nl/bevoegdheden.
Meer commentaar en uitleg van de Wet veiligheidsregio vind je in Openbare orde en
veiligheid, tekst en commentaar (Muller, Brainich en Rogier, vierde druk, 2015). Een ander
brondocument is Het systeem van crisisbeheersing - Bevoegdheden en verplichtingen bij de
voorbereiding op en het optreden tijdens crises (E.T. Brainich, 2004).
Lees de publicatie Artikelsgewijs commentaar op de Grondwet (onder redactie van prof.
E.H.M. Hirsch Ballin en dr. G.J. Leenknecht) geschreven door Samantha Daniels voor een
wetenschappelijk commentaar bij artikel 103 GW, te raadplegen via:
www.nederlandrechtsstaat.nl/module/nlrs/script/viewer.asp?soort=commentaar&artikel=103#.
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Deel 2 Vorm & Inhoud
In het vorige deel beschouwden wij de context en functie van incidentmanagement in
(buiten)gewone omstandigheden. In dit deel bezien we, tegen de achtergrond van de figuur
op pagina 23, hoe aan die functies vorm en inhoud wordt gegeven, gebaseerd op de
bron-documenten die je aan het eind van dit deel terugvindt onder het kopje ‘Meer weten?’
De vorm (hoe doen zij dat, …?) handelt over de proces- en organisatiestructuur. De inhoud
(…, en waarmee?) verwijst naar de daarbij relevante resources: (combinaties van) personele,
facilitaire20 en informatievoorzieningen. In de volgende paragrafen behandelen wij eerst het
begrip ‘processen’ en op basis daarvan beschrijven we de generieke processtructuur van
incidentmanagement. Vervolgens bekijken we hoe die processtructuur is gekoppeld aan de
organisatiestructuur van incidentmanagement in organieke en functionele zin.

2.1 Processen
Een proces is een geordende reeks activiteiten, gericht op het realiseren van een product of
dienst voor een klant. Elk proces is opgebouwd uit vijf elementen: resultaten, activiteiten,
mensen, middelen en kaders. Processen kunnen we qua niveau indelen in bedrijfsprocessen
die bestaan uit een reeks werkprocessen. Elk werkproces bestaat weer uit een reeks
processtappen en binnen elke processtap is sprake van een reeks handelingen. Het laagste
procesniveau is de handeling en het hoogste procesniveau is het ketenproces: verschillende
organisaties leveren resources om via één organisatorische entiteit een bepaald,
gemeenschappelijk doel of ideaal te realiseren.
Op basis van diverse (in)formele regels, zoals de basisvereisten crisismanagement (LBCb,
2007) kunnen de volgende drie ‘proces’-pijlers van incidentmanagement’ worden
onderscheiden:
-

Leiding & Coördinatie

-

Informatiemanagement

-

Resourcemanagement

NOOT
20

Huisvesting, Middelen, Services en ICT. De nadere beschouwing van die resources wordt binnen de
systeemleer decompositie genoemd. Bijvoorbeeld de functie en vorm van ICT binnen de context van de vorm
(proces- en organisatiestructuur) van crisisbesluitvorming.
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2.2 Processtructuur
Gelet op de figuur op pagina 25 kunnen binnen incidentmanagement de volgende drie
reeksen processtappen onderscheiden worden:
Identificeren, analyseren en beoordelen van risicovolle situaties en daarmee (nieuwe) kennis van:
-

oorzaak en gevolg van een (reeks) gebeurtenis(sen) die heeft plaatsgevonden;

-

oorzaak en gevolg van een (reeks) gebeurtenis(sen) die nog kan plaatsvinden.

Identificeren, analyseren en beoordelen van interventiecapaciteit en daarmee (nieuwe) kennis van:
-

het (neven)effect van uitgevoerde maatregelen op de oorzaak of het gevolg van de
(reeks) gebeurtenis(sen);

-

voortgang van nog uit te voeren maatregelen die zijn gericht op het beïnvloeden van
de oorzaak of gevolg van de (reeks) gebeurtenis(sen).

Besluiten: het door (collectief) leren (Learn) verkregen vermogen om een besluit voor te
bereiden (Plan), te nemen (Do) en het effect van dat besluit te monitoren (Check).
Het element leren binnen die PDCL-cyclus verwijst tegen de achtergrond van de theorieën
van Weggeman (zie deel 5) naar het creëren van kennis: het vermogen dat een persoon in
staat stelt te bepalen wat er gedacht en gedaan moet worden, en hoe dat moet gebeuren.
Individueel leren is gebaseerd op het met de dan bestaande kennis geven van betekenis aan
daartoe doelgericht geïdentificeerde en geanalyseerde feiten en gegevens over risicovolle
situaties en interventiecapaciteit.
Een persoon heeft kennis; een groep niet!
Het groepsanalagon van kennis duidt Weggeman als competentie: het, via collectief leren
verkregen, vermogen dat een groep in staat stelt een bepaald, gemeenschappelijk doel of
ideaal te bereiken. Collectief leren verwijst naar de situatie waarin meerdere tot een zelfde
groep behorende personen, in eenzelfde periode individueel of in interactie bezig zijn binnen
eenzelfde domein kennis te ontwikkelen en te delen.
Tegen deze achtergrond onderscheiden wij een- of meerhoofdige besluitvorming.
Eenhoofdige besluitvorming is kennisgestuurd, terwijl meerhoofdige (een groep)
besluitvorming competentiegestuurd is.
Binnen incidentmanagement kunnen vijf niveaus en drie vormen van incidentmanagement
onderscheiden worden. Kennis- of competentie-gestuurde besluitvorming vindt plaats op
politiek-bestuurlijk, strategisch, tactisch, operationeel en uitvoerend niveau. Vormen van
incidentmanagement in buitengewone omstandigheden zijn: crisiscoördinatie, operationele
coördinatie en operationele leiding.
26

Kennis- of competentiegestuurde crisiscoördinatie richt zich op gezag, beheer en toezicht in
het algemeen en toepassen van buitengewone bevoegdheden in buitengewone
omstandigheden in het bijzonder. Op politiek-bestuurlijk niveau worden de (standaard)
prioriteiten in de bestrijding bepaald en beslist over (re)allocatie van resources. Kennis- of
competentiegestuurde operationele coördinatie richt zich op de ondersteuning van politieke
en bestuurlijke besluitvorming: het adviseren van het (de)centraal bestuur over operationele
haalbaarheid van bestrijdingsprioriteiten met te (re)alloceren resources. Kennis- of
competentiegestuurde operationele leiding richt zich op kernfuncties van incidentmanagement:
inlichtingen, logistiek en operatiën.
Er is, ongeacht vorm en niveau van besluitvorming, sprake van het (on)bewust doorlopen van
de volgende 10 processtappen bij het managen van incidenten in (buiten)gewone
omstandigheden:
1. identificeren van risicovolle situaties;
2. analyseren van risicovolle situaties;
3. beoordelen van risicovolle situaties (leren);
4. identificeren van interventiecapaciteit;
5. analyseren van interventiecapaciteit;
6. beoordelen van interventiecapaciteit (leren);
7. plannen;
8. uitvoeren;
9. monitoren;
10. leren.
Voor kennis- of competentiegestuurde systeemverantwoording door het algemeen bestuur is
bovendien sprake van de volgende reeks processtappen:
11. identificeren van systeemfouten;
12. analyseren van systeemfouten;
13. beoordelen van systeemfouten (leren).
Uitgangspunt is dat elk van de 13 processtappen voldoet aan vóóraf vastgestelde regels,
waaronder (wettelijke) voorschriften, instructies en protocollen. Gelet op de processtructuur
is sprake van drie, voor (collectief) leren relevante datastromen:
•

data op basis van het identificeren en analyseren van feiten en gegevens over
risicovolle situaties en interventiecapaciteit,

•

data vanuit een hoger niveau van besluitvorming en,

•

data vanuit een lager besluitvormingsniveau (voortgang of afwijking).

Voor het bestuurlijke niveau is nog sprake van een vierde datastroom (‘systeemfouten’) ten
behoeve van systeemverantwoording.
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Die data ligt besloten in zogenoemde informatieproducten die het coördinerend
mechanisme vormen tussen elke processtap of reeks processtappen. Die
informatieproducten kunnen, waar vereist, vóóraf beschreven worden naar doel, unieke
naam, minimale inhoud en bestek. In het bestek zijn de procesrollen21 gekoppeld aan
functies en zijn relevante vereisten en hulpmiddelen beschreven.
Tot slot: in deze paragraaf hebben we de processtructuur beschreven. In de volgende
paragrafen bezien wij hoe die structuur is gekoppeld aan de organisatiestructuur. Met andere
woorden: welke actoren (functies) binnen welke organieke entiteit hebben welke rol bij
besturende (besluitvorming), primaire (operatiën) en secundaire (inlichtingen en logistiek)
processen?

NOOT
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Denk aan RASCI: Responsible, Accountable, Supportive, Consulted, Informed.
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2.3 Organisatiestructuur
Een organisatiestructuur kent de volgende elementen:
-

de organieke structuur beschrijft de onderdelen van de organisatie, ook wel het
organogram of de hark genoemd;

-

de functiestructuur beschrijft onder meer functienamen, plaats in de organisatie,
werkzaamheden (procesrollen) en daarbij benodigde taakrelevante kennis;

-

de personele structuur beschrijft resourcepools22 van waaruit de functies binnen een
organiek onderdeel vast of flexibel worden bemenst.

In de figuur op pagina 29 zijn de hoofdonderdelen van (de)centraal incidentmanagement
weergegeven. Voor meer informatie over de relaties binnen en tussen die onderdelen
verwijzen wij naar de Bestuurlijke netwerkkaarten en Bevoegdhedenschema’s (IFV, 2015),
Nationaal handboek crisisbesluitvorming (NCTV, 2016) en Referentiekader Regionaal
Crisisplan (IFV, 2016). Hieronder volgt een korte omschrijving van de onderdelen die in de
figuur zijn weergegeven.

2.3.1 Nationale crisiscoördinatie
De nationale crisisorganisatie kent de volgende organieke structuur:
•

ministeriële commissie crisisbeheersing (MCCb) die bijeengeroepen kan worden in
geval de nationale veiligheid in het geding is of wordt bedreigd;

•

interdepartementale commissie crisisbeheersing (ICCB) adviseert de MCCb op hoog
ambtelijk niveau (secretaris of directeur generaal);

•

departementale crisis- of coördinatiecentra (DCC) binnen de eigen sector.

Zodra één van de onderdelen van de nationale crisisstructuur is geactiveerd, fungeert het
opgeschaalde Nationaal Crisis Centrum (NCC) als het centrale aanspreekpunt (één algemeen
loket) binnen de Rijksoverheid voor alle publieke en private partners. Naast het MCCB, ICCB,
DCC en NCC is nog sprake van het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) en het
Interdepartementaal Afstemmingsoverleg (IAO) inclusief Crisis Expert Teams (CET’s).
De CET’s zijn deskundigen op een specifiek terrein. Deze kunnen naast vertegenwoordigers
van andere overheden, overheidsdiensten of (vitale) sectoren aansluiten in het IAO dat het
ICCB en MCCB adviseert/ondersteunt.

NOOT
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Op nationaal, regionaal of lokaal niveau. Een belangrijke vraag bij het inrichten van resourcepools is het
vinden van balans tussen vraag (crisis) en aanbod in daartoe op te leiden, te trainen en te beoefenen
crisisfunctionarissen.
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Het NKC fungeert als knooppunt van informatie vanuit de rijksoverheid op het gebied van
publieks- en persvoorlichting. Ze zijn ook in te zetten bij incidenten waarbij het gezag (nog)
decentraal ligt maar die mogelijk uitstraling op nationaal niveau hebben en/of meerdere
departementen raken.
Tot slot is nog sprake van het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) dat de
nationale en bovenregionale crisisbesluitvormingsstructuur adviseert over de operationele
haalbaarheid van prioriteiten in de bestrijding en (re)allocatie van resources.
Decentrale besluitvorming binnen functionele ketens is belegd bij de voorzitter van het
waterschap, de (hoofd)officier van justitie en zogenoemde rijksheren die (namens de
vakminister) in toenemende mate betrokken zijn bij besluitvorming op decentraal niveau. De
commissaris van de koning ziet in zijn provincie23, op basis van diens ambtsinstructie als
rijksorgaan, toe op de samenwerking tussen rijksambtenaren, defensieambtenaren en de
besturen van provincie, veiligheidsregio, gemeenten en waterschappen bij rampen, crises en
ordeverstoringen van meer dan plaatselijke betekenis.
Afstemming tussen het functioneel en algemeen bestuur vindt op decentraal niveau plaats
binnen het Regionaal Beleidsteam, gelet op artikel 39 Wvr.

2.3.2 RBT: regionale crisiscoördinatie:
De regionale crisiscoördinatie vindt plaats binnen het Regionaal Beleidsteam (RBT):
bestuurlijk adviesorgaan ten behoeve van de politiek-bestuurlijke besluitvorming door de
voorzitter veiligheidsregio bij een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis. Het RBT
wordt bemenst door de direct betrokken burgemeester(s), de (hoofd) officier van justitie,
direct betrokken voorzitter(s) waterschap of dijkgraaf en zogenoemde rijksheren. De
(verplicht) door de voorzitter aan te wijzen regionaal operationeel leider neemt, als ambtelijk
adviseur, deel aan de vergaderingen van het RBT.

NOOT
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Als rijksorgaan, namens de minister van justitie en veiligheid.
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2.3.3 GBT: plaatselijke crisis- of operationele coördinatie?
De wetgever heeft niet voorzien in een entiteit voor crisiscoördinatie bij een ramp of crisis van
plaatselijke betekenis. Wel is sprake van een Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) waarin
leidinggevenden van de politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening en gemeente(n)
zitting hebben.
De kerntaak van het GBT is ondersteunen van de burgemeester(s). Niet duidelijk is hoe dit
GBT zich bij opschaling daartoe, verhoudt tot een operationeel team dat immers een
soortgelijke samenstelling kent als het GBT. Als er ook een regionaal operationeel leider is
aangewezen dan lijkt het GBT belast met operationele coördinatie; niet met operationele leiding!24

2.3.4 ROT & CoPI: operationele leiding
Regionaal Operationeel Team: operationele leiding door ‘algemeen commandanten’ van de
direct betrokken diensten en organisaties van verschillende disciplines, al dan niet onder
leiding van een daartoe aangewezen regionaal operationeel leider. Het team wordt
ondersteund door staffunctionarissen op het terrein van voorlichting en
informatiemanagement;
Commando Plaats Incident (CoPI): operationele leiding op de plaats van het incident door
‘officieren van dienst’ (OvD) van de direct betrokken diensten en organisaties van
verschillende disciplines25. Hoewel (juridisch gezien) niet belast met operationele leiding,
geeft de leider CoPI uitvoering aan de bevelen van de burgemeester of operationeel leider.
Het CoPI wordt ondersteund door staffuncties op het terrein van voorlichting en
informatiemanagement.

2.3.5 Calamiteitencoördinatie
Calamiteitencoördinatie: alarmeren van bepaalde onderdelen van de decentrale
besluitvormingsstructuur op basis van vóóraf door het bestuur van de veiligheidsregio
vastgestelde criteria. Zodra is vastgesteld dat is voldaan aan die criteria wordt voorzien in
eenhoofdige besluitvorming binnen de meldkamer, al dan niet door de
calamiteitencoördinator.

NOOT
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Op regionaal niveau is niet voorzien in een entiteit voor operationele coördinatie…
De leider CoPI geeft uitvoering aan de bevelen van de burgemeester of regionaal operationeel leider.
De direct leidinggevende van een officier van dienst is een (reguliere) lijnchef of algemeen commandant die
zitting heeft in het ROT.
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2.4 GRIP
Hoe de nationale crisisorganisatie er precies uitziet is zowel in organieke als functionele zin
afhankelijk van de situatie waarvoor opschaling nodig is. Dat geldt ook voor de
verschijningsvorm van de (boven)lokale crisisorganisatie op basis van de Gecoördineerde
Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP). De GRIP-structuur kent de volgende vier
opschalingsniveaus26:
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De - naar ons oordeel niet doordachte - GRIP 5 is niet opgenomen in dit overzicht, mede gelet de rol van de
Commissaris van de Koning bij rampen en crises van ‘meer dan regionale betekenis’ en de functie van het
LOCC binnen de bovenregionale crisisorganisatie in het kader van operationele informatievoorziening en
bijstandscoördinatie.
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Voor elk van deze onderdelen en bepaalde functies gelden wettelijke opkomsttijden. De in
figuur op pagina 33 weergegeven tijdlijn maakt duidelijk dat in acute situaties in de eerste
operationele periode van ongeveer een uur (‘golden hour’) individuele of groepen second
responders27 relatief onafhankelijk28 en in een hoog operationeel tempo, bezig zijn om
voortdurend en snel te reageren op een door hen waargenomen situatie.29
Ook op dat niveau is (on)bewust sprake van kennis- of competentie-gestuurde
besluitvorming en niet zelden worden de meest ingrijpende beslissingen ‘op straat’
genomen door professionals op uitvoerend niveau!
Nota bene: de kernfunctie logistiek is binnen de GRIP-structuur niet expliciet gekoppeld aan
een organieke of functionele entiteit. In de huidige structuur kunnen het CoPI en ROT
beschouwd worden als een sectie operatiën onder leiding van een burgemeester of
voorzitter veiligheidsregio. Het ambtelijk GBT ondersteunt de burgemeester in die rol en kan
in die zin beschouwd worden als een entiteit die is belast met operationele coördinatie tot het
moment dat het RBT bijeengeroepen wordt. Bijzonder is dat de wetgever niet uitgaat van een
organieke entiteit voor crisiscoördinatie op plaatselijk niveau; waarbinnen de direct betrokken
burgemeesters, (hoofd)officier van justitie, voorzitter waterschap en rijksheren samenwerken
tót het moment dat de voorzitter van de veiligheidsregio een RBT bijeenroept.
Het Referentiekader regionaal crisisplan (2016) gaat wel uit van een bestuurlijk samengesteld
GBT. Ook gaat dit referentiekader uit van een sectie bestuursondersteuning ten behoeve van
het GBT of RBT. Deze sectie ondersteunt het algemeen bestuur bij het bepalen van beleid,
verdelen van schaarse resources en (systeem)verantwoording.
In hoeverre opschaling naar een (combinatie van) CoPI of ROT en naar een GBT of RBT
gewenst is, is afhankelijk van de operationele periode waarbinnen met de dan beschikbare
resources, gezamenlijk vorm en inhoud moet worden gegeven aan incidentmanagement in
(buiten)gewone omstandigheden: Hoe doen zij dat, en waarmee? Het waarmee verwijst naar
de inhoud of componenten van de organisatie.

NOOT
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De auteurs beschouwen operationele diensten en organisaties als second responders; de ‘omstander’ als
first responder.

28

Aal dan niet op basis van inzetopdrachten van de meldkamer of op basis van het zogenoemde
motorkapoverleg.

29

Dit wordt ook wel swarming genoemd. Zie daartoe: Hazenbroek, J.C., et al, Situationele commandovoering
bij de brandweer (Brandweeracademie, september 2015).
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2.5 Componenten van de crisisorganisatie
Ongeacht de verschijningsvorm van de crisisorganisatie is sprake van de volgende
componenten of resources:
-

Personele voorzieningen
• resourcepools30 van enkele of groepen personen voor het bemensen van bepaalde
functies binnen bepaalde organieke onderdelen van de organisatie.
• bevorderen van gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers31.

-

Facilitaire voorzieningen
• huisvesting, services en middelen. Zie voor een nadere beschrijving daarvan de
NEN 2648.

-

ICT-voorzieningen:
• (technologische) applicatie en infrastructuur voor spraak-, tekst- en
beeldcommunicatie.

Waar nodig kan men deze componenten nader bekijken naar hun functie en vorm binnen de
hierboven beschreven organisatorische context.
In het volgende deel wordt het belang van die uitwerking geschetst voor het identificeren,
analyseren en beoordelen van latente systeemfouten.

Meer weten?
Instituut Fysieke Veiligheid (2014). Referentiekader netcentrische crisisbeheersing.
Arnhem: IFV.
Interesse in het besturen van organisaties? Dan is een must read:
M. Nieuwenhuis, Art of Management. Strategie en structuur (2010).
Ook op www.123management.nl is veel informatie te vinden van wijlen Marcel Nieuwenhuis.
Ook het boek Management in netwerken, van ten Heuvelhof en de Bruijn (2007) geeft de
nodige verdieping.
Meer lezen over het ordenen van processen, lees dan: ordeningsmethodiek Processen,
VTS-PN en In-pact, 2007

NOOT
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Komen tot stand via het managen van instroom, doorstroom en uitstroom. Denk daarbij aan werving &

31

Denk daarbij ook aan de verplichting van de burgemeester of voorzitter veiligheidsregio om informatie te

selectie, opleiden, trainen en oefenen (OTO), inzetplanning, straffen en belonen en ontslag.
verschaffen aan bij de rampenbestrijding of crisisbeheersing betrokken personen over de
gezondheidsrisico’s bij hun inzet.
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Meer weten over de waarde van (in)formele regels binnen de crisisbeheersing, dan geeft de
publicatie van M. Boogers, T. Brandsen en P. Tops inzicht. Deze is getiteld: Rampen, regels en
richtlijnen, De status van informele regelgeving op het gebied van rampenbestrijding (2003).
Meer weten over de proces- en organisatiestructuur op nationaal en (boven)lokaal niveau?
Bekijk dan Nationaal Veiligheidsprofiel op:
www.nctv.nl/organisatie/nationale_veiligheid/strategie_nationale_veiligheid/documenten.aspx
en Regionaal Risicoprofiel op www.regionaalrisicoprofiel.nl. Voor de besturing zijn de
nationale beleidsplannen ook hier te vinden. Nagenoeg elke veiligheidsregio heeft de
regionale risicoprofielen en beleidsplannen online staan, evenals de
rampenbestrijdingsplannen.
Over de relaties binnen en tussen die crisisteams zijn de volgende publicaties relevant:
Bestuurlijke netwerkkaarten en Bevoegdhedenschema’s (IFV, 2015), Nationaal handboek
crisisbesluitvorming (NCTV, 2016) en Referentiekader Regionaal Crisisplan (IFV, 2016).
Over de wijze waarop organisaties in crisissituaties functioneren is de Dynes-typologie een
noodzaak om te lezen. Lees daartoe eens: Dynes, R.R. & Quarantelli, E.L. (1968). Group
behavior under stress: A required convergence of organizational and collective behavior
perspectives. Sociology and Social Research, 52, 416-429.
Dynes en Quarantelli concludeerden dat organisaties die zowel qua taak als qua
organisatievorm tijdens een incident weinig afwijken van het normale, gemiddeld genomen
het meest succesvol optreden. Afwijkingen zorgen voor minder goed optreden.
De Dynes-typologie is uitgebreid terug te vinden in de lectorale rede Menno van Duin over
Veerkrachtige crisisbeheersing, nuchter over het bijzondere (2012).

HET STELSEL VAN CRISISBEHEERSING: INCIDENTMANAGEMENT IN (BUITEN)GEWONE OMSTANDIGHEDEN HERMAN VAN HIJUM & ROY JOHANNINK

37

AANTEKENINGEN
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Deel 3 Kan dat nog beter?
Er is veel onderzoek gedaan naar rampen en crises en het functioneren van het bestuur,
diensten en organisaties daarbij. De vraag is of al die onderzoeken, inspecties en
systeemtesten (kunnen) bijdragen aan leren en verbeteren, gelet op de soms gemakkelijke
waarheid32 van onderzoekers, inspecties en ondeugdelijke criteria onder systeemtesten. En
dan nog: media en maatschappij zoeken actief naar verwijtbaar handelen onder druk van de
maatschappelijke relevantie en mediageniekheid van de gebeurtenis. Dit fenomeen wordt
ook wel de ‘Wet van Pleuris 2.0’ genoemd.33
Onderzoek moet niet ophouden bij het waarnemen en verwijten van actieve fouten, maar
juist het verklaren daarvan. Mensen maken nu eenmaal fouten en binnen elk systeem is
sprake van basisrisico-factoren die onder een bepaalde conditie juist ondermaats handelen
bevorderen. Tegen de achtergrond van de figuur op pagina 39 verwijst die conditie naar elf
basisrisicofactoren (zie bijlage IV). De meeste van die basisrisico-factoren hebben betrekking
op componenten van de organisatie, naast de basisrisicofactor ‘defenses’:
interventiecapaciteit bij het voorkomen van actieve fouten dan wel beheersen van de
ongewenste gevolgen daarvan.
De (wettelijke) systeemverantwoordelijkheid berust bij het algemeen en functioneel bestuur.
Het voert te ver om in dit boekje te beschrijven hoe vorm en inhoud kan worden gegeven aan
het verder versterken van incidentmanagement in (buiten)gewone omstandigheden. Als het
waar is dat incidentmanagement in buitengewone omstandigheden feilloos bloot legt wat
we in gewone omstandigheden al niet kunnen, dan ligt daarin een enorme kans besloten:
leren van crises draagt bij aan het verder versterken van reguliere veiligheidszorg!
In de volgende twee delen van dit boek reflecteren wij op de in de voorgaande twee delen
beschreven context, functie, vorm en inhoud van incidentmanagement in (buiten)gewone
omstandigheden.
In deel 4 schetsen wij een alternatieve besluitvormingsstructuur en in het laatste deel gaan
wij in op de door ons in deel 2 geïntroduceerde kennis- en competentiegestuurde
besluitvorming: besluiten met gogme of te wel met gezond boerenverstand.

NOOT
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H. De Bruijn, Een gemakkelijke waarheid, waarom we niet leren van onderzoekscommissies (2007).

33

Zie www.crisisbesluitvorming.nl/links

Meer weten?
Een gemakkelijke waarheid; Waarom we niet leren van onderzoekscommissies van Hans de
Bruijn uit 2007 is een scherp essay waarin hij uitlegt waarom we niet leren. De kern van zijn
betoog is de wijze waarop commissie de feiten interpreteren en betekenis daaraan geven.
Op www.tripodsolutions.com is te vinden hoe de analyse via de TRIPOD-methode werkt. Een
prachtig boek over de complexiteit van leren in organisaties is J. Groeneweg, Controlling the
controllable, (1998). Een incidentenanalyse inclusief het gebruik van de TRIPOD-methode is
te vinden op:
www.tripodincidentanalyse.nl/1357_SSC%20rapport%20incident%20onderzoek%20incl%20
Tripod%20methode.pdf.
Om in te schatten hoelang een gebeurtenis de media en maatschappij domineert, is hier een
hulpmiddel te vinden: www.slideshare.net/Hemmelhoes/inschatten-wet-van-pleuris-20.
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Deel 4 GRIP is dood, leve GRIP!
De gecoördineerde regionale incidentbestrijding procedure (GRIP) is het protocol voor het
alarmeren van organieke en functionele entiteiten voor crisis- en operationele coördinatie en
operationele leiding. Het ROT en CoPI of combinatie daarvan hebben feitelijk meer weg van
een sectie operatiën, waarbij óf een regionaal operationeel leider, óf een leider CoPI fungeert
als ‘chef operatiën’ onder de directe leiding van een burgemeester: de bestuurlijke
incidentcommander…
Het ambtelijk samengestelde GBT adviseert de burgemeester over de haalbaarheid van door
hem gestelde operationele prioriteiten en daarbij benodigde of te verdelen resources. Die
functie van het GBT ligt ook besloten binnen een RBT: operationele coördinatie door
leidinggevenden van in ieder geval de brandweer, politie, GHOR en bevolkingszorg.
De vele, vele evaluaties en onderzoeken naar incidentmanagement, al dan niet in
buitengewone omstandigheden duiden impliciet of expliciet op (latente) systeemfouten
binnen die ‘GRIP-structuur’. De vraag of het anders moet is op basis van die evaluaties en
onderzoeken lastig te beantwoorden. Dat het anders kan is evident.
In dit deel willen wij een lans breken voor een nieuwe civiele doctrine tegen de achtergrond
van de Defensie doctrine, zoals dat ook is gebeurd in de Verenigde Staten naar aanleiding
van grote crises.34 Die doctrine duiden wij ook met het acroniem GRIP: de Gezamenlijke
Risico- en Incidentmanagement Procedure. De essentie zit in de eerste letter: de direct bij
risico- en incidentmanagement betrokken partijen stellen resources ter beschikking om
binnen een bestaande of daarop aangepaste entiteit gezamenlijk vorm en inhoud te geven
aan crisiscoördinatie, operationele coördinatie en operationele leiding bij een (dreigende)
mutatie van veiligheid. Dit wordt ook wel een ketenproces genoemd. De voorwaarde om dat
te kunnen doen is dat elk íncidentmanagementteam binnen een operationele dienst of
organisatie (minimaal) is georganiseerd rond de volgende vier kernfuncties:
commandovoering, inlichtingen, logistiek en operatiën.
Daarbij is het uitgangspunt dat de burgemeester vóóraf35 een ambtenaar heeft gemachtigd in
zijn naam besluiten te nemen of andere handelingen te verrichten in verband met een
gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines bij een
(dreigende) aantasting van de openbare orde en veiligheid: de operationeel leider.
Hieronder geven wij een overzicht van kernfuncties.

NOOT
34

Bron Ernst Brainich: zie ‘Bestuur en Incidentcommand’ in het magazine Nationale Veiligheid en
Crisisbeheersing (2017, nr. 5/6, p. 12-13; benchmarking US-FEMA National Incident Management System
(NIMS / Incident Command System) en het AustralAsian Inter-Service Incident Management System (AIIMS).

35
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Bijvoorbeeld in het regionaal beleidsplan of separaat delegatie- of mandaatbesluit.

4.1 Bestuurlijke en operationele Kernfuncties
GRIP 2.0 vormt de doctrine voor het gezamenlijk geven van vorm en inhoud aan de volgende
kernfuncties binnen risico- en incidentmanagement:
-

Kernfuncties crisiscoördinatie:
•

Gezag:
- De aan een publiekrechtelijke basis ontleende bevoegdheid om eenzijdig de
rechten en plichten van rechtssubjecten (overheden, bedrijven, burgers) te wijzigen.

•

Beheer:

•

Toezicht:

- De zorg voor een organisatie, systeem, eigendom, fonds of middelen in het algemeen.
- Van overheidswege nagaan of een rechtssubject (overheden, bedrijven, burgers)
de geldende regels naleeft, zonder dat er sprake moet zijn van enig vermoeden dat
een wettelijk voorschrift is overtreden.
-

Kernfuncties operationele leiding:
•

Commandovoering:
- Eenhoofdige of Meerhoofdige Operationele Leiding;
- Ondersteuning Operationele Leiding:
• Staffunctie Publieksinformatie;
• Staffunctie Veiligheidscoördinatie;
• Liaisonfunctie;
• Overige expertise.

•

Inlichtingen:
- Leveren van context- en taakrelevante data ten behoeve van het plannen,
uitvoeren, monitoren en leren van besluiten.

•

Logistiek:
- Leveren van personele, facilitaire36 en ICT-voorzieningen ten behoeve van alle
kernfuncties.

•

Operatiën:
- Openbare Orde en Veiligheid37;
- Intelligence & Opsporing38;
- Bewaking & Beveiliging39;
- Speciale Interventies.

NOOT
36

Waaronder begrepen de persoon of groep die belast is met het ondersteunen van incidentmanagement op
het terrein van financiën & administratie.

37

Denk aan brandweerzorg, politiezorg, gezondheidszorg, bevolkingszorg en andere vormen van (sectorale)
OOV-zorg. Vormen van sectorale OOV-zorg zijn onder meer: waterbeheer, voedselvoorziening,
voedselveiligheid en drinkwater.

38

Niet per se in het kader van strafrechtelijke handhaving. Denk ook aan contactopsporing bij infectieziekten.

39

In beginsel persoonsbeveiliging, maar kan ook het bewaken en beveiligen betreffen van objecten en
diensten onder functioneel gezag.

HET STELSEL VAN CRISISBEHEERSING: INCIDENTMANAGEMENT IN (BUITEN)GEWONE OMSTANDIGHEDEN HERMAN VAN HIJUM & ROY JOHANNINK

45

Hoe ook vorm en inhoud wordt gegeven aan de hierboven beschreven kernfuncties, elke
actor heeft één leidinggevende met een aanvaardbare span of control: het aantal actoren
waaraan iemand leiding kan geven. Op basis van internationale inzichten is de ideale
verhouding 1 leidinggevende op 5 actoren (1:5).

4.2 Het incidentmanagementteam
In de figuur op pagina 43 zijn de hierboven beschreven kernfuncties weergegeven in een
organogram. De organieke entiteit waarbinnen vorm wordt gegeven aan commandovoering,
inlichtingen, logistiek en operatiën duiden wij als het Incidentmanagementteam.
De hamvraag is dan wie binnen het incidentmanagementteam welke rol heeft. Om dat te
kunnen schetsen gaan wij uit van de volgende functiestructuur: operationeel leider40; chef
sectie operatiën, chef sectie inlichtingen, chef sectie logistiek, stafofficier publieksinformatie
en stafofficier veiligheidscoördinatie.
Binnen de sectie operatiën kan - afhankelijk van het incident - sprake zijn van een of meer
stafsecties, waarbinnen sprake kan zijn van een of meer taakorganisaties, waarbinnen weer
sprake kan zijn van bepaalde taak- en functiegroepen. In functionele zin is dan sprake van
Algemeen Commandanten (AC stafsectie); Hoofden van een taak-organisatie en Taak- of
Locatiecommandanten. Binnen de andere secties kan sprake zijn van unitleiders of
coördinatoren. En tot slot is sprake van resources, een containerbegrip voor (combinaties
van) personen en middelen die inhoud geven aan primaire en secundaire processen.
Beschouwd vanuit RASCI41 kunnen dan de volgende rollen binnen het Incidentmanagementteam onderscheiden worden:
Operationeel leider(s):
Is eindverantwoordelijk voor de kernfuncties inlichtingen, logistiek en operatiën. De operationeel
leider consulteert vóóraf de chef(s) operatiën, chef inlichtingen en chef logistiek.
Staffunctionarissen ondersteunen de operationeel leider(s) op basis van specifieke expertise,
waaronder publieksvoorlichting en veiligheidscoördinatie.

NOOT
40
41

Door het daartoe bevoegd gezag gemachtigd (mandaat/delegatie).
Om voor deze kernfuncties de rollen te beschrijven, gebruiken we RASCI. De afkorting RASCI staat voor de
Engelse termen: Responsible, Accountable, Support, Consulted en Informed. Deze rollen zijn vooral van
belang om de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden te duiden in relatie tot de operationele
kernfuncties. Het is daarmee duidelijk wie welke rol heeft. Met behulp van deze rollen kan je daardoor (beter)
sturen op de totstandkoming en de resultaten.
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Chef Operatiën42 :
Is verantwoordelijk voor het implementeren van het (integrale) plan van aanpak. De chef
operatiën consulteert vóóraf de direct betrokken algemeen commandanten (stafsectie), dan
wel de hoofden van taakorganisaties, dan wel de commandanten van taak- en
locatiegroepen. Een sectie operatiën kan, gelet op een minimale (1:3) en maximale (1:7) span
of control dan ook bestaan uit enkele tientallen tot ruim tweeduizend personen!
Chef Inlichtingen:
Is verantwoordelijk voor het identificeren en analyseren van dan beschikbare feiten en
gegevens over risicovolle situaties en interventiecapaciteit (resourcetracking) en op basis
daarvan voorbereiden van strategie- en planvorming. De chef inlichtingen consulteert
relevante actoren (unitleiders en coördinatoren) binnen de sectie.
Chef Logistiek:
Is verantwoordelijk voor het op de juiste plaats in de juiste tijd leveren van de juiste personele,
facilitaire en ICT-voorzieningen aan de juiste afnemer. Binnen deze sectie is ook sprake van
een unit Financiën & Administratie. De chef logistiek consulteert relevante actoren (unitleiders
en coördinatoren) binnen de sectie.
Waar vereist kunnen de rollen van actoren binnen secties worden uitgewerkt via de RASCImethodiek. Dit is in deze publicatie nog niet gedaan.

4.3 Bestuurlijke en politieke context van incidentmanagement
De auteurs maken nadrukkelijk onderscheid tussen crisiscoördinatie, operationele
coördinatie en operationele leiding. Crisiscoördinatie verwijst naar politieke en bestuurlijke
besluitvorming op ministerieel, bovenregionaal, regionaal en plaatselijk niveau. Operationele
coördinatie richt zich op het adviseren van het (de)centraal bestuur over de haalbaarheid van
door het bestuur beoogde prioriteiten in de bestrijding en (re)allocatie van resources.
Operationele leiding verwijst naar daartoe gemachtigde operationeel leider(s). De vorm
waarmee door de operationeel leider inhoud wordt gegeven aan op het incident af te
stemmen kernfuncties, is vooral afhankelijk van de complexiteit of span of control43 van
leidinggevenden.

NOOT

42

Naast deze algemene OOV-sectie kan sprake zijn van functionele secties, zoals Intelligence & Opsporing,
Bewaken & Beveiligen en Speciale Interventies.

43

Enerzijds verwijst die span of control naar het (via kennis verkregen) vermogen van een persoon om - al dan
niet binnen een groep - verantwoord inhoud te geven aan een bepaalde kernfunctie en anderzijds naar het
aantal personen binnen een groep waaraan iemand verantwoord leiding kan geven.
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We hebben geschetst dat de bemensing van dat ‘incidentmanagementteam’ kan variëren
tussen enkele tientallen en ruim 2.000 actoren. Hoewel wij niet langer uitgaan van dat
onderscheid lijkt een sectie operatiën binnen dat Incidentmanagementteam nog het meest
op een (combinatie van een) CoPI en een ROT.
Uitgangspunt is dat de vorm en inhoud van een Incidentmanagementteam niet begrensd
wordt door het type risico (all hazard) en/of het bedreigde of getroffen gebied wordt
doorsneden door gemeente- of regiogrenzen. Dat is wezenlijk anders voor crisiscoördinatie
en daarmee de politieke en bestuurlijke context voor het Incidentmanagementteam. Om die
reden onderscheiden wij de volgende vijf incidenttypen:
-

Incidenttype 1: nationale crisis

-

Incidenttype 2: crisis van meer dan regionale betekenis

-

Incidenttype 3: crisis van meer dan plaatselijke betekenis

-

Incidenttype 4: crisis van plaatselijke betekenis

-

Incidenttype 5: incident

Incidenttype 1: nationale crisis
Crisiscoördinatie op ministerieel of hoog ambtelijk niveau bij een dreigende aantasting van
een of meer vitale belangen van de samenleving en waarbij reguliere structuren op nationaal
niveau niet toereikend zijn voor het gezamenlijk geven van vorm en inhoud aan twee
kernfuncties:
-

zeggenschap over prioriteiten en (re)alloceren van resources;

-

politieke en bestuurlijke (systeem)verantwoordelijkheid.

Binnen dit incidenttype kan sprake zijn van een organieke entiteit voor (landelijke)
operationele coördinatie. Die entiteit is niet belast met de daadwerkelijke bestrijding in het
bedreigde of getroffen gebied, maar met het adviseren over de operationele haalbaarheid
van beoogde prioriteiten en (re)allocatie van resources. De feitelijke bestrijding in het
bedreigde of getroffen gebied vindt plaats door een of meer Incidentmanagementteam(s).

Incidenttype 2: crisis van meer dan regionale betekenis
Crisiscoördinatie door de Commissaris van de Koning als rijksorgaan bij een (dreigende)
aantasting van een of meer vitale belangen van de samenleving en waarbij regulier toezicht
op lokale en regionale crisiscoördinatie niet toereikend is. In dat geval is de Commissaris van
de Koning bevoegd om aanwijzingen te geven aan de direct bij incidenttype 3 en 4
betrokken burgemeester(s), officier(en) van justitie, voorzitter(s) waterschap en zogenoemde
rijksheren. Die bevoegdheid is gebaseerd op een bestaand (ambtsinstructie) of daartoe te
slaan Koninklijk Besluit.
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Incidenttype 3: crisis van meer dan plaatselijke betekenis
Crisiscoördinatie op regionaal niveau door de Voorzitter van de veiligheidsregio bij een
(dreigende) aantasting van de openbare orde en veiligheid en die de politieke en bestuurlijke
besluitvorming naar het oordeel van de voorzitter, de direct betrokken burgemeester(s) te
boven gaat.
Daarvan is sprake als het stellen van prioriteiten niet langer op grond van een eigen afweging
van de omstandigheden in de betrokken gemeente(n) kan worden genomen.
De door het daartoe bevoegde gezag gemachtigde operationeel leider(s) is of zijn belast met
het geven van leiding aan een of meerdere in het bedreigde of getroffen gebied actieve
Incidentmanagementteams. Binnen dit incidenttype kan - bij twee of meer
Incidentmanagementteams binnen het bedreigde of getroffen gebied - ook sprake zijn van
een organieke entiteit voor regionale operationele coördinatie.

Incidenttype 4: crisis van plaatselijke betekenis
Crisiscoördinatie op plaatselijk niveau bij een (dreigende) aantasting van de openbare orde
en veiligheid van plaatselijke betekenis en waarbij reguliere bevoegdheden van de
burgemeester(s) ontoereikend zijn bij het wegnemen van de oorzaak, dan wel beheersen van
de gevolgen van die (dreigende) aantasting in het bedreigde of getroffen gebied zonder acht
te slaan of dat gebied wordt doorsneden door gemeentegrenzen. De direct betrokken
burgemeester(s) geven dan gezamenlijk vorm en inhoud aan crisiscoördinatie, tot het
moment dat sprake is van overname door de voorzitter veiligheidsregio (incidenttype 3). De
door het daartoe bevoegde gezag gemachtigde operationeel leider(s) is of zijn belast met het
geven van leiding aan een of meer in het bedreigde of getroffen gebied actieve
Incidentmanagementteams. Binnen dit incidenttype kan - bij twee of meer
Incidentmanagementteams binnen het bedreigde of getroffen gebied, ook sprake zijn van
een organieke entiteit voor operationele coördinatie.

HET STELSEL VAN CRISISBEHEERSING: INCIDENTMANAGEMENT IN (BUITEN)GEWONE OMSTANDIGHEDEN HERMAN VAN HIJUM & ROY JOHANNINK

49

Incidenttype 5: incident
Regulier incidentmanagement bij een (dreigende) aantasting van vitale belangen van de
samenleving en waarbij reguliere bevoegdheden toereikend zijn voor het wegnemen van de
oorzaak dan wel beheersen van de gevolgen van die (dreigende) aantasting (all hazard) en
ongeacht of het bedreigde of getroffen gebied wordt doorsneden door gemeente, regio of
provinciegrenzen. Binnen dit incidenttype is geen sprake van crisiscoördinatie en
operationele coördinatie. Ook is geen sprake van een door het bevoegd gezag gemachtigde
operationeel leider.
De grootste wijziging binnen GRIP 2.0 is dat niet langer wordt uitgegaan van een CoPI of ROT,
maar van een Incidentmanagementteam waarvan de verschijningsvorm enorm kan variëren:
structuur volgt het werk, niet omgekeerd! Onderdelen van het Incidentmanagementteam
kunnen ook worden benut in de risico- en nafase van een (dreigende) mutatie van veiligheid,
niet alleen in de responsfase. Denk daarbij vooral aan de secties inlichtingen en logistiek.
Een tweede wijziging is het bestendigen van een organieke entiteit voor operationele
coördinatie. Zeg maar de LOCC-functie voor het ondersteunen van regionale of plaatselijke
crisiscoördinatie, oftewel het adviseren over de operationele haalbaarheid van prioriteiten in
de bestrijding en (re)allocatie van resources.
Hoe dan ook: het is aan de lezer om te beoordelen of de in dit deel geschetste functie en
vorm van crisiscoördinatie, operationele coördinatie en operationele leiding een
oplossingsrichting vormt voor het versterken van incidentmanagement in (buiten)gewone
omstandigheden.

Meer weten?
De basis voor dit model is het National Incidentmanagement System (NIMS) en de militaire
doctrine. Deze documenten zijn terug te vinden op:
www.fema.gov/national-incidentmanagement-system en
www.defensie.nl/downloads/publicaties/2014/02/11/militaire-doctrine-voor-het-landoptreden.
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Deel 4 Besluiten met gogme!
In de praktijk van incidentmanagement is sprake van een rondje beeldvorming, rondje
oordeelsvorming en rondje besluitvorming: de BOB-structuur. Hieronder betogen wij dat
beeld- en oordeelsvorming een persoonlijk vermogen is en dat beide elementen weliswaar
kunnen worden onderscheiden, maar niet gescheiden! Een groep heeft dat vermogen niet;
het vermogen van een groep om een beslissing te nemen is gebaseerd op het kunnen en
willen delen van kennis door elk groepslid...
Om dit toe te lichten is het van belang de begrippen feiten en gegevens, data, informatie en
kennis te definiëren in relatie tot de in deel 2 beschreven processtappen: de processtap
identificeren richt zich op het verzamelen van (ruwe) feiten en gegevens; de processtap
analyseren richt zich op het veredelen van die feiten en gegevens die dan transformeren naar
data; de processtap beoordelen richt zich op het (on)bewust geven van betekenis aan data
die dan transformeert naar (nieuwe) informatie. Die nieuwe informatie reageert met de
bestaande (‘oude’) informatie en dus kennis: het, via leren verkregen, vermogen dat een
persoon in staat stelt om een bepaalde taak uit te voeren.
Kennis kan worden onderscheiden in expliciete (Informatie) en impliciete (Ervaring,
Vaardigheden, Attitude) kennis. Die twee componenten kunnen wel worden onderscheiden,
maar niet gescheiden: de I-component die niet reageert met de EVA-component levert geen
kennis op net zoals de EVA-component die niet gevoed wordt met informatie geen kennis
oplevert.
Weggeman licht die componenten binnen zijn kennisformule (K= f[I.EVA]) als volgt toe:
-

Informatie (weten):
de aan data gegeven betekenis. In veel gevallen gebeurt dat door het - subjectief
- vergelijken van daartoe doelgericht geordende gegevens (data). En omdat alleen
mensen kunnen kiezen welke betekenis zij geven aan data, ‘kan informatie buiten
mensen niet bestaan’.
‘Het feit dat mensen een door henzelf gekozen betekenis kunnen toekennen aan data,
dat zij daarbij lang niet altijd consistent zijn en dat zij spijt kunnen hebben van
gemaakte keuzes, is de bron van romantiek in ons leven. Machines moeten het zonder
die kwaliteit zien te redden’. Kortweg: informatie zit in het hoofd van de mens. Buiten
de mens is sprake van data.

-

Ervaring (kunnen):
de historische database van alle gebeurtenissen die iemand meer of minder bewust
heeft meegemaakt, die gedeeltelijk herinnerd kunnen worden en die de bron is van
vermoedens, gevoelens, associaties, fantasieën, ideeën en intuïties. Ook de
geïnternaliseerde informatie behoort hiertoe;
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-

Vaardigheden (kunnen):
exogene vaardigheden bestaan uit het gereedschap waarmee de wisselwerking
tussen de persoon en zijn omgeving vorm wordt gegeven, zoals communicatieve,
ambachtelijke en fysieke vaardigheden. Endogene vaardigheden spelen zich af in het
hoofd van de bezitter, zoals analytische, intuïtieve, creatieve, reflectie- en
leervaardigheden;

-

Attitude (willen):
al dan niet bewuste set basisaannamen waarop persoonlijke normen en waarden zijn
gebaseerd en die iemands houding richten in een bepaalde situatie en manier van
(rationeel of empirisch) waarnemen aansturen.

Kortom: het element leren is dus van belang voor kennisgestuurde besluitvorming door een
persoon via het identificeren, analyseren en beoordelen van context- en taakrelevante data.
In de figuur op pagina 53 is die werking van kennis gevisualiseerd in relatie tot de bekende
BOB-cyclus. Uit dat model blijkt dat het identificeren, analyseren en beoordelen van contexten taakrelevante data plaats vindt met de dan bestaande kennis: theoretische bekendheid
(‘oude’ informatie) of praktische vertrouwdheid (ervaring) met het domein waarbinnen de
taak speelt, dan wel met de processen (vaardigheden) die voor de uitvoering van het type
taak van belang zijn.
Kennis is persoonlijk; een groep heeft geen kennis!
Het groepsanalagon van kennis duidt Weggeman als competentie: het, via collectief leren
verkregen, vermogen dat een groep in staat stelt om een bepaald, gemeenschappelijk doel
of ideaal te realiseren. Collectief leren is gebaseerd op het kunnen en willen delen van kennis
door groepsleden. Het idee van collectieve beeld- en oordeelsvorming als basis voor
collectieve besluitvorming is beschouwd vanuit leren op zijn minst arbitrair. Die fasen kunnen
wel onderscheiden worden binnen theorieën over groepsdynamica (Bales & Strodtbeck, 1951).
Kortom: de combinatie van beeld- en oordeelsvorming vormt de basis voor individueel leren
en die aldus verworven kennis vormt de basis voor collectief leren. Die kennis of competentie
‘stuurt’ (on)bewust de besluitvorming dat bestaat uit een reeks van vier processtappen:
Plan- Do-Check-Learn. Die indeling in vier processtappen sluit aan bij een meer gangbaar
model: de Plan-Do-Check-Act-cyclus. Daar zal het vervangen van de A (act) door een L (learn)
niets aan afdoen. We willen dan ook geen nieuw model introduceren, want daar zijn er al
genoeg van en die in de kern altijd neerkomen op die PDCA of PDCL-cyclus. Denk daarbij
onder andere aan FABCM binnen de brandweer: factfinding, analyzing, besluitvorming,
communiceren en monitoren.
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Het binnen de context van een ‘groep’ individueel of in interactie ontwikkelen van kennis en
delen daarvan raakt aan theorieën over besluitvorming binnen groepen zoals crew resource
management (CRM). Bijlsma stelt dat CRM een methode is om de effectiviteit van een groep
te versterken door het professionaliseren van samen-werkingsgerichte vaardigheden binnen
een context die wordt beïnvloed door werkdruk, vermoeidheid en stress. Die vaardigheden
hebben betrekking op zeven non-technical-skills: besluitvorming, assertiviteit, missie-analyse,
communicatie, leiderschap, adaptiviteit en omgevingsbewustzijn. Het is duidelijk dat die
skills besloten liggen in de kennisformule van Weggeman.
Naast allerhande varianten in besluitvormingstheorieën en -modellen is ook sprake van
verschillende modellen die richting beogen te geven aan het structureren van context- en
taakrelevante feiten en gegevens. Denk aan METHANE, IRS-BLOOS, FABCM en thema’s
binnen het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS). Zie bijlage V.
De via die modellen gestructureerde feiten en gegevens is dus data. Het geven van betekenis
aan die data wordt beïnvloed door de mate van cognitieve inspanning en dan beschikbare tijd.
Andere aspecten die daarbij een rol spelen zijn halfwaardetijd44 en gegevensinflatie45. Zeker
binnen een context die dreigend, urgent en onzeker is zal de uitvoering van een taak
gebaseerd zijn op de dan beschikbare en ingezette kennis.
De auteurs duiden de voor incidentmanagement context- en taak-relevante kennis (persoon)
en competentie (groep) als ‘gogme’, dat Bargoens is voor slimheid, gezond boerenverstand.
Als acroniem verwijst gogme naar de vijf elementen van context- en taakrelevante data:
gebeurtenis, oorzaak, gevolg en maatregel en effect van die maatregel op de oorzaak en het
gevolg van de gebeurtenis (zie deel 2). Zie pagina 59.
In trainingen aan RBT’s, GBT’s, ROT’s, CoPI’s en crisisteams binnen functionele ketens
hebben wij empirisch vastgesteld dat die vijf elementen de databehoefte afdekt. En
bovendien blijkt dat de behoefte aan data - conform het Pareto-principe46 - voor 80%
generiek is. Het verschil zit in de door de afnemer van die data gegeven taakafhankelijke
betekenis.
Zo zal data over slachtoffers een andere betekenis hebben voor een bestuurder, voor first &
second responders en voor de bevolking.

NOOT

44

Een term uit de fysica: de periode waarin radioactief materiaal de helft van zijn stralingskracht heeft verloren.

45

De aanwezigheid van immense hoeveelheden geëxpliciteerde kennis (via spraak, tekst en beeld).

46

Het Paretoprincipe, in de volksmond ook wel de 80-20-regel genoemd, is een economische regel die Vilfredo
Pareto constateerde in zijn eerste paper ‘Cours d’économie politique’ uit 1906. Hij stelde vast dat 80% van de
bezittingen in Italië in handen was van 20% van de Italiaanse bevolking.

54

In dit deel van het boek hebben we geschetst dat het beantwoorden van een door jezelf of
door een ander gestelde vraag kennis vereist. Op pagina 59 geven wij een overzicht van de
kernvragen bij incidentmanagement: het met gogme creëren en delen van gogme. De lezer
kan zelf beoordelen of het antwoord op die kernvragen (voor minimaal 80%) voldoet aan de
databehoefte van elke beslisser…
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CREEREN EN DELEN VAN

G OGM E

G OGM E

!

WAT WIL JE WETEN VAN RISICOVOLLE SITUATIES?
KERNVRAGEN OVER DE

GEBEURTENIS ( DE

‘ PLOT ‘/ SCENARIO )

INCIDENTTYPE( N) ; PLAATS; TIJD ( LIJN ) ?;
KLIMAAT WIND ( RICHTING); NEERSLAG; TEMPERATUUR?;

:

FUNCTIE VAN HET GETROFFEN GEBIED: VERBLIJF; VERKEER; ECONOMISCH?;
WERKOMSTANDIGHEDEN : TERREIN; TOEGANG; WEER; DUISTERNIS, ET CETERA?

KERNVRAGEN OVER DE

OORZAAK

VAN DE GEBEURTENIS:

GEVAAR: NATUUR; SYSTEEMFALEN; TOESTAND?;
DREIGING: INTENTIONEEL , BOOSAARDIG HANDELEN?

KERNVRAGEN OVER DE

G EVOLGEN

VAN DE GEBEURTENIS:

( DREIGENDE)

MUTATIE VAN DE INTERNATIONALE RECHTSORDE?;

( DREIGENDE )

MUTATIE VAN DE NATIONALE RECHTSORDE?;

( DREIGENDE)

MUTATIE VAN DE OPENBARE VEILIGHEID?;

(DREIGENDE) MUTATIE VAN DE ECONOMISCHE VEILIGHEID?;
voor meer gedetailleerde vragen over de gevolgen,
zie de 11 impactcriteria conform het nationaal veiligheidsprofiel.

WAT WIL JE WETEN VAN INTERVENTIECAPACITEIT?
KERNVRAGEN OVER DE

M AATREGELEN (CONFORM

DE VEILIGHEIDSKETEN ) :
:

VORM WAARMEE INHOUD WORDT GEGEVEN AAN CRISISCOORDINATIE?

;

:

VORM WAARMEE INHOUD WORDT GEGEVEN AAN OPERATIONELE COORDINATIE? ;
VORM WAARMEE INHOUD WORDT GEGEVEN AAN:
COMMANDOVOERING? ;

:

INLICHTINGEN ( WAARONDER DE FUNCTIE PLANNINGSUPPORT) ?
;
LOGISTIEK ( WAARONDER DE FUNCTIE FINANCIEN EN ADMINISTRATIE ) ?

;

:

OPERATIEN ( KERNTAKEN BETROKKEN DIENSTEN / ORGANISATIES ) ?
;

:

STAFFUNCTIES: PUBLIEKSINFORMATIE , VEILIGHEIDSCOORDINATIE , EXPERTISE?

KERNVRAGEN OVER DE

E FFECTEN

VAN MAATREGELEN:

( NEVEN ) EFFECT

VAN MAATREGELEN OP DE OORZAAK VAN DE GEBEURTENIS ( SEN);

( NEVEN ) EFFECT

VAN MAATREGELEN OP DE GEVOLGEN VAN DE GEBEURTENIS ( SEN);

( NEVEN ) EFFECT

VAN MAATREGELEN OP DE ‘ BESTRIJDERS‘ ?

.

GOGME ( BARGOENS VOOR GEZOND BOERENVERSTAND( IS SYNONIEM VOOR KENNIS (ƒ [ I EVA[ ( BIJ HET MANAGEN VAN INCIDENTEN :

VIA (COLLECTIEF( LEREN VERKREGEN, VERMOGEN OM VORM EN INHOUD TE GEVEN AAN HET VOORBEREIDEN ( PLAN ),
UITVOEREN ( DO) , MONITOREN ( CHECK) EN LEREN ( LEARN ) VAN CRISISCOORDINATIE, OPERATIONELE COORDINATIE EN
OPERATIONEEL COMMANDO “ .

“HET,

:

:
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Tot slot
De inhoud van dit boek is gebaseerd op het inzetten van de bij ons beschikbare kennis bij het
beantwoorden van vier kernvragen:
1. Wat is er aan de hand, en hoe erg is dat?
2. Wie moeten daar wat aan doen, en wie daarover informeren?
3. Hoe doen zij dat, en waarmee?
4. Kan dat nog beter?
Als onze antwoorden op een of meer vragen als onvoldoende worden gekwalificeerd, dan
kan dat twee dingen betekenen:
-

Bij de auteurs is onvoldoende kennis beschikbaar of ingezet;

-

Bij de lezer is onvoldoende kennis beschikbaar of ingezet.

In het eerste geval hopen wij dat de lezer zijn of haar kennis met ons wil delen voor het verder
versterken van onze kennis. In het tweede geval adviseren wij u om deel te nemen aan de
training ‘landschap van crisisbeheersing’.

Meer weten?
Meer weten over de oorsprong van BOB. Dan kan je dit vinden in: Bales, R. F., & Strodtbeck, F.
L. (1951). Phases in group problem-solving. The Journal of Abnormal and Social Psychology,
46(4), 485-495. En voor de uitwerking naar BOB onder andere: Reimerswaal, J., Begeleiden
van groepen, groepsdynamica in praktijk (2014).
Meer weten over kennis of kennismanagement? Dan kan je de volgende boeken van
Matthieu Weggeman raadplegen: Organiseren met kennis (1997) en Kennismanagement: de
praktijk (2000).
Meer weten over de relatie met de zeven non-technical skills die de resources vormen van bij
de besluitvorming binnen teams betrokken actoren? Zie de theorie over Team Resource
Management. Tom Bijlsma heeft onder meer het boek Crew Resource Management, veilig en
effectief samenwerken in teams (2015) geschreven over het verbeteren van de effectiviteit op
teamniveau. En ook Group dynamics for High-Risk Teams. A ‘Team Resource Management’
(TRM) van A. Fraher (2005) en B. Timmermans Human Factors in de hulpverlening, ramp- en
crisisbestrijding. Lessons learned uit de luchtvaart. (2012)
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Meer weten over besluitvorming? Bekijk dan het Recognition-Primed Decision Making model
van Gary Klein, of het Intuitive Team Decision Making van Dee Ann Kline (in onder andere:
How professionals make decisions, H. Montgomery, R. Lipshitz, B. Brehmer, 2005) of de rol
van menselijk gedrag bij besluitvorming, uiteengezet in diverse artikelen door onder andere
Jens Rasmussen waar hij onderscheid maakt in skill-, rule- en knowledge based performance.
Meer over de achtergronden van GOGME, het totaalbeeld en de common operational picture,
lees dan het Gebruik en samenstelling Totaalbeeld binnen Crisisbesluitvorming
(Projectbureau netcentrisch werken, 2012) en het Besluit Veiligheidsregio’s.
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Begrippenlijst
Algemene keten

Beleidsterreinen openbare veiligheid en openbare orde

Algemene operationele

Algemene operationele leiding doorbreekt de normale

leiding

verhoudingen tussen de burgemeester of voorzitter
veiligheidsregio en operationele diensten. Het is geen
zelfstandige bevoegdheid: de algemene operationele
leiding door een daartoe aan te wijzen regionaal
operationeel leider wordt uitgevoerd onder
verantwoordelijkheid van de direct betrokken
burgemeester(s) óf Voorzitter veiligheidsregio en binnen
de door dat gezag gestelde grenzen.

Attitude

Al dan niet bewuste set basisaannamen waarop
persoonlijke normen en waarden zijn gebaseerd en die
iemands houding richten in een bepaalde situatie en
manier van waarnemen aansturen.

Beeldvorming

Het doelgericht identificeren en analyseren van feiten en
gegevens over risicovolle situaties en
interventiecapaciteit daarbij.

Bedrijfsproces

Reeks werkprocessen die bijdragen aan een bepaald
bedrijfsresultaat.

Besluitvorming

Het, op basis van de kennis waarover op dat moment
wordt beschikt, bepalen wat er gedacht en gedaan moet
worden en hoe dat moet gebeuren.

Bovenlokale ramp

Bij een ramp of crisis - lees hier: de (dreigende) aantasting

of crisis

van de openbare orde en openbare veiligheid - van ‘meer
dan plaatselijke betekenis’ kunnen maatregelen en
voorzieningen, naar het oordeel van de Voorzitter van de
veiligheidsregio, niet langer op grond van een afweging
van de omstandigheden in elk van de betrokken
gemeenten genomen worden. Maatregelen en
voorzieningen moeten immers worden genomen op
grond van een beoordeling van de omstandigheden in
het hele getroffen gebied, zonder acht te slaan op de
toevallige omstandigheid dat dit gebied wordt
doorsneden door gemeentegrenzen.
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Crisis (in juridische zin)

De aan een gebeurtenis gegeven kwalificatie met het
oog op besluitvorming. Voor overheidsgezag het
toepassen van noodbevoegdheden. Twee beginselen
begrenzen de kwalificatie:
-

Proportionaliteit: er is sprake van een (dreigende)
aantasting van één of meer vitale belangen van de
samenleving;

-

Subsidiariteit: reguliere bevoegdheden acht men
niet afdoende voor het voorkomen, beheersen of
herstellen van die (dreigende) aantasting.

Crisismanagement

Crisismanagement is het geheel van maatregelen dat het
bevoegde gezag treft in een crisis treft ter handhaving
van zijn belang in samenhang met maatregelen door
mogelijk andere bevoegde gezagen. Crisismanagement
is incidentmanagement in buitengewone
omstandigheden mét buitengewone maatregelen.

Crisisorganisatie

De proces-, organisatie- en personele structuur
waarbinnen de direct betrokken overheden, diensten,
(vitale) sectoren en bedrijfsleven en andere organisaties
inhoud geven aan crisisbesluitvorming.

Dreiging

Dreiging verwijst naar intentioneel en/of boosaardig
menselijk handelen.

Ervaring

De historische database van alle gebeurtenissen die
iemand meer of minder bewust heeft meegemaakt, die
gedeeltelijk herinnerd kunnen worden en die de bron is
van vermoedens, gevoelens, associaties, fantasieën,
ideeën en intuïties.

Gevaar

Gevaar verwijst naar de volgende oorzaken van
risicovolle situaties: natuur, toestand of systeemfalen.

Gogme

Intellect, slimme wijsheid, weten waar je moet gaan, zijn.
Als acroniem verwijst gogme naar de bestaande kennis
van de Gebeurtenis, Oorzaak, Gevolg, Maatregel en
Effect daarvan.
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Functionele ketens

Beleidsterreinen zoals infectieziektebestrijding, justitie,
terrorisme, schaarste algemeen, drinkwater en voedsel,
energie, transport, financiën, onderwijs en cultureel
erfgoed.

Handeling

Laagste procesniveau dat bijdraagt aan het behalen van
een bepaald resultaat binnen een bepaalde processtap.

Incidentmanagement

Het geheel aan maatregelen die beogen de ongewenste
gebeurtenis (incident) zo snel mogelijk terug te brengen
naar een gewenste situatie.

Intelligence

De functie van intelligence is het op basis van bijzondere
bevoegdheden identificeren en analyseren van contexten taakrelevante data. Afnemers zijn bevoegd om die
data te beoordelen.

Interventiecapaciteit

Het vermogen om binnen een bepaalde omgeving,
binnen een bepaalde tijd een bepaald effect te bereiken
en het continueren daarvan over een bepaalde periode.

Kennis

Het - deels onbewuste - vermogen dat iemand in staat
stelt een bepaalde taak uit te voeren. Een vermogen dat
een metaforische functie is van de Informatie, de
Ervaring, de Vaardigheden en de Attitude waarover
iemand op een bepaald moment beschikt.

Ketenproces

Resources (personele en facilitaire voorzieningen) die
door verschillende organisaties aan elkaar worden
geleverd met het doel om binnen een bestaande of
daartoe in te richten entiteit gezamenlijk inhoud te geven
aan ketens aan activiteiten die zijn gericht op het leveren
van een bepaald product of dienst aan een bepaalde
klant.
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Maatschappelijke
onrust

De reactie van de bevolking op een incident in drie
vormen: commotie is de behoefte om emoties en
opvattingen te uiten naar aanleiding van een
gebeurtenis; bezorgdheid ontstaat als zorgen vanwege
een gebeurtenis leiden tot zelfredzame handelingen
door groepen in de samenleving die onbedoeld het
maatschappelijk leven verstoren; agressie die kan leiden
tot doelbewuste acties die zijn gericht op het verstoren
van het maatschappelijk leven.

Oordeelsvorming

Het geven van betekenis aan daartoe doelgericht
geordende feiten en gegevens (data). De gegeven
betekenis aan die data is informatie die reageert met
de bestaande kennis. Leren dus.

Operationele leiding

Het aanwijzen van een operationeel leider leidt tot het
instellen van een afwijkende hiërarchie tussen het gezag
en operationele diensten. Waar aangewezen
operationeel leiders niet kunnen treden in elkaars
functionele, juridische en geografische bevoegdheden is
sprake van meerhoofdige leiding.

Openbare orde

Het geheel van rechtsregels dat toeziet op de orde en
rust op voor het publiek toegankelijke openbare plaatsen
overeenkomstig haar bestemming naar tijd en plaats en
in veiligheid voor persoon en goed.

Openbare veiligheid

Fysieke integriteit van personen en zaken (waaronder
levende have) en het milieu. De beleidsindeling in fysieke
veiligheid en ecologische veiligheid vormen dus
gezamenlijk openbare veiligheid.
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Organisatie-

Over het algemeen kunnen we de volgende

componenten

componenten binnen een organisatie onderscheiden
(COPAFIJTH):

Organisatiestructuur

-

-

Communicatievoorzieningen;

-

Organisatorische voorzieningen;

-

Personele voorzieningen;

-

Administratieve voorzieningen;

-

Facilitaire voorzieningen (materiaal en imaterieel);

-

Informatie- en communicatietechnologie (ICT);

-

Juridische voorzieningen;

-

Technologische voorzieningen;

-

Huisvestingsvoorzieningen.

Organieke structuur:
•

Een schematische weergave van organieke
entiteiten binnen een organisatie: organogram of
de ‘hark’.

-

Functiestructuur:
•

Plaats binnen (een bepaalde organiek onderdeel
van) de organisatie;

•

-

Functienaam;

•

Werkzaamheden (in casu procesrollen);

•

Competentie (Ervaring, Vaardigheden en Attitude).

Personele structuur:
•

Vaste of flexibel samengestelde resourcepools
(persoon of groep) voor het bemensen van
bepaalde functies en teams binnen één of
meerdere onderdelen van de organisatie. Die
resourcepools kunnen lokaal, regionaal of (inter)
nationaal zijn ingericht.

Processtap

Reeks handelingen die bijdragen aan het behalen van
een bepaald resultaat binnen een bepaald werkproces.

Processtructuur

Een schematische weergave van besturende, primaire,
secundaire en verbeterprocessen in hun onderlinge
samenhang.
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Ramp

Een situatie waarin het vitaal belang openbare veiligheid
wordt bedreigd en de normale bevoegdheden in verband
met de gecoördineerde inzet van diensten en organisaties
van verschillende disciplines ontoereikend zijn.

Resources

De combinatie van personele, facilitaire en
informatievoorzieningen. Het typeren van resources kan
via het middel (ambulance, kraanwagen, LCMS) of
functie(groep): operationeel leider, arrestatieteam,
duikploeg, et cetera.

Risicovolle situatie

De situatie waarbij een bepaalde oorzaak een bepaald
vitaal belang ongewenst muteert.

Systeemfout

In de bedrijfsvoering besloten fouten die onder bepaalde
condities kunnen leiden tot actieve fouten. Te denken
valt aan opleidingen of strijdige belangen.

Vaardigheden

Exogene vaardigheden bestaan uit het gereedschap
waarmee we de wisselwerking tussen de persoon en zijn
omgeving vormgeven, zoals communicatieve,
ambachtelijke en fysieke vaardigheden. Endogene
vaardigheden spelen zich af in het hoofd van de bezitter,
zoals analytische, intuïtieve, creatieve, reflectie- en
leervaardigheden.

Veiligheidsketen

Preventie, preparatie, respons en herstel.

Vitale belangen

Internationale rechtsorde, nationale rechtsorde,

(staatsnoodrecht)

openbare veiligheid en economische veiligheid.

Vitale belangen

Fysieke veiligheid, ecologische veiligheid, economische

(beleidsmatig)

veiligheid, sociale en politieke stabiliteit en territoriale
veiligheid.
Zijn er eigenlijk ook 5 omdat fysieke en ecologische
veiligheid de elementen zijn van openbare veiligheid.

Werkproces

Reeks processtappen die bijdragen aan het behalen van
een bepaald resultaat binnen een bepaald
bedrijfsproces.
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Bijlage I Vitale processen
Onder vitale infrastructuur worden producten, diensten en de onderliggende processen
verstaan, die van essentieel belang zijn voor het dagelijkse leven van de meeste mensen in
Nederland en de continuïteit van de samenleving borgen. Als de vitale infrastructuur uitvalt,
kan dat grootschalige maatschappelijke ontwrichting veroorzaken. De onderstaande
processen zijn als vitaal geïdentificeerd in Nederland. Categorie A vitale processen hebben
grotere gevolgen bij uitval dan categorie B vitale processen.
A

Landelijk transport en distributie elektriciteit

A

Gasproductie Landelijk transport en distributie gas

A

Olievoorziening

A

Drinkwatervoorziening

A

Keren en beheren waterkwantiteit

A

Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal

B

Regionale distributie elektriciteit

B

Regionale distributie gas

B

Vlucht- en vliegtuigafhandeling

B

Scheepvaartafwikkeling

B

Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen

B

Toonbankbetalingsverkeer

B

Massaal giraal betalingsverkeer

B

Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken

B

Effectenverkeer

B

Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000

B

Inzet politie

B

Beschikbaarheid van betrouwbare basisinformatie over personen en organisaties,
informatie-uitwisseling van basisinformatie en beschikbaarheid van datasystemen
waarvan meerdere overheidsorganisaties voor hun functioneren afhankelijk zijn.

PM Internettoegang en dataverkeer
PM Spraakdiensten (mobiel en vast)
PM Satelliet
PM Tijd- en plaatsbepaling (satelliet)

Bron: www.ifv.nl/kennisplein/vitale-infrastructuur
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AANTEKENINGEN
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Bijlage II Crisis- & incidenttypen &
Impactcritera
Het overzicht van crisistypen is gelimiteerd. Dat geldt niet voor het overzicht van incidenttypen.

Maatschappelijke

Crisistypen

Incidenttypen

Overstromingen

• Overstroming vanuit zee

thema’s
Natuurlijke
omgeving

• Overstroming door hoge
rivierwaterstanden
• Vollopen van een polder/
dijkdoorbraak
Natuurbranden

• Bosbrand
• Hei, (hoog)veen en duinbranden

Extreme

• Koudegolf, sneeuw en ijzel

weersom-

• Hittegolf

standigheden

• Storm en windhozen
• Aanhouden laaghangende mist

Aardbeving

• Aardbevingen

Plagen

• Ongedierte

Dierziekten

• Ziektegolf

Gebouwde

Branden in

• Grote brand in gebouwen met niet

omgeving

kwetsbare
objecten

of verminderde zelfredzame personen
• Grote brand in gebouwen met een
grootschalige publieksfunctie
• Grote brand in bijzondere hoge
gebouwen of ondergrondse
bebouwing
• Brand in dichte binnensteden

Instorting in grote

• Instorting door explosie

gebouwen &

• Instorting door gebreken constructie

kunstwerken
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of fundering

Technologische

Incidenten met

• Incident vervoer weg

omgeving

brandbare /

• Incident vervoer water

explosieve stof in

• Incident spoorvervoer

open lucht

• Incident transport buisleidingen
• Incident stationaire inrichting

Incidenten met

• Incident vervoer weg

giftige stof in

• Incident vervoer water

open lucht

• Incident spoorvervoer
• Incident transport buisleidingen
• Incident stationaire inrichting

Kernincidenten

• Incident A-objecten: centrales
• Incident A-objecten: nabije centrales
grensoverschrijdend
• Incident A-objecten: scheepsvaart
met kernenergie en nucleair
defensiemateriaal
• Incident B-objecten: vervoer grote
eenheden radioactief materiaal
• Incident B-objecten: overige
nucleaire faciliteiten brandklasse I
• Incident B-objecten: nucleaire
faciliteiten brandklasse II
• Incident B-objecten: overige vervoer
en gebruik nucleaire materialen
• Militaire treinen en transporten
nucleaire materiaal
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Vitale infra-

Verstoring

• Uitval olievoorziening

structuur &

energie-

• Uitval gasvoorziening

voor-zieningen

voorziening

• Uitval elektriciteitsvoorziening

Verstoring

• Uitval drinkwatervoorziening

drinkwater-

• Problemen waterinname

voorziening

• Verontreiniging in drinkwaternet

Verstoring

• Uitval rioleringssysteem

rioolwater-afvoer

• Uitval afvalwaterzuivering

en afvalwaterzuivering
Verstoring

• Uitval voorziening voor spraak en

telecommuni-

datacommunicatie

catie en ICT
Verstoring

• Uitval afvalverwerking

afval-verwerking
Verstoring
voedselvoorziening
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• Uitval distributie

Verkeer en

Luchtvaart-

• Incident bij start of landing op of om

vervoer

incidenten

een luchtvaartterrein
• Incident vliegtoestel bij vliegshows

Incidenten op of

• Incident waterrecreatie en

onder water

pleziervaart
• Incident beroepsvaart (anders dan
met gevaarlijke stoffen)
• Incident op ruim water
• Grootschalig duikincident

Verkeers-

• Incident wegverkeer

incidenten op

• Incident treinverkeer

land
Incidenten in
tunnels

• Incidenten in treintunnels en
ondergrondse stations
• Incident in wegtunnels
• Incident in tram- en metrotunnels en
ondergrondse stations

Gezondheid

Bedreiging

• Besmettingsgevaar via contact

volks-gezondheid

• Feitelijke grootschalige besmetting
(nog) zonder ziekteverschijnselen
• Besmettelijkheidsgevaar vanuit
buitenland
• Besmettelijkheidgevaar in eigen
regio
• Dierziekte overdraagbaar op mens•

Ziektegolf

• Ziektegolf besmettelijke ziekte
• Ziektegolf niet besmettelijke ziekte
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Sociaal

Aantasting

Maatschappelijke

openbare orde

omgeving

• Onrechtmatig hinderlijk of
gevaarzettend gedrag in de
publieke ruimte voor personen en
zaken:
• Incidenttypen bij evenementen zijn:
• Gedrang;
• Geweld;
• Ongelukken.
• Ongewenste samenloop
evenementen.

Aantasting

• Dreiging - (lawaai)demonstratie

rechtsorde

• Dreiging - weg versperren/
belemmeren
• Dreiging - (valse) mondelinge
bedreiging, dreigbrief, telefonisch
• Dreiging - verdacht (onverklaarbaar)
voorwerp op/nabij route
• Fysieke integriteit - gooien
voorwerpen (verfbommen,
aanstekers, blikjes, vloeistoffen,
straatmeubilair)
• Fysieke integriteit - molest persoon
(schoppen/slaan)
• Fysieke integriteit - sabotage
• Tegen het leven gericht - steek- &
handwapens
• Tegen het leven gericht brandstichting
• Tegen het leven gericht - gijzeling /
ontvoering
• Tegen het leven gericht - zwaar
vuurwerk
• Tegen het leven gericht - terrorisme
• Kaping vlieg-, voer- & vaartuig
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Deze lijst is een aangepaste variant op de oorspronkelijke lijst uit de Handreiking Regionaal
Risicoprofiel (2009). De aanpassing bestaat uit de vervanging van twee crisistypen uit de
gelimiteerde lijst met crisistypen. Op basis van de werkwijze Bewaken en Beveiligingen
‘Nationale evenementen’, (politie en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, maart 2011)
hebben de auteurs een aanpassing gedaan door twee crisistypen in de oorspronkelijke lijst
te vervangen.
Dit betekent dat de twee crisistypen ‘paniek in menigten’ en ‘verstoring openbare orde’ met
bijbehorende incidenttypen als rel rond demonstraties, gewelddadigheden rondom
voetbalwedstrijden, maatschappelijke onrust en buurtrellen’ zijn vervangen. Twee crisistypen
zijn daarvoor met bijbehorende niet-gelimiteerde incidenttypen in de plaats gekomen. In de
handreiking waren namelijk alleen gevaarscenario’s opgenomen, niet de dreiging (het
intentioneel handelen van mensen). Deze zijn hiermee ook toegevoegd.
De bovenstaande incidenttypen zijn in de voorbereiding uit te werken tot een
incidentscenario, welke daarna te beoordelen is op de impact en waarschijnlijkheid. De
onderstaande impactcriteria worden daarvoor gebruikt in de praktijk.
1.

territoriale veiligheid - aantasting integriteit (functie) grondgebied

2.

territoriale veiligheid - aantasting integriteit van de internationale positie van Nederland

3.

fysieke veiligheid - doden

4.

fysieke veiligheid - ernstig gewonden en chronisch zieken

5.

fysieke veiligheid - lichamelijk lijden
Gebrek aan primaire levensbehoeften

6.

economische veiligheid – kosten
Materiële schaden en kosten; gezondheid schaden en kosten; financiële schaden en
kosten; kosten van bestrijding, hulpverlening en herstel

7.
8.

ecologische veiligheid - langdurige aantasting van het milieu en natuur (flora en fauna)
sociale en politieke stabiliteit - verstoring van het dagelijks leven
Geen onderwijs kunnen volgen; niet naar het werk kunnen gaan; geen gebruik kunnen
maken van maatschappelijke voorzieningen als die voor sport, cultuur of
gezondheidszorg; verminderde bereikbaarheid door blokkade van wegen en uitval van
openbaar vervoer; niet kunnen doen van noodzakelijke aankopen wegens winkelsluiting.

9.

sociale en politieke stabiliteit - aantasting democratische rechtstaat
Aantasting functioneren politieke vertegenwoordiging, openbaar bestuur, financiële
stelsel, de openbare orde en veiligheid, en aantasting vrijheden en/of rechten, en
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geaccepteerde Nederlandse waarden en normen zoals gebruikelijk in het
maatschappelijke verkeer dan wel vastgelegd in wetgeving.
10. sociale en politieke stabiliteit - sociaal-psychologische impact
Perceptie van het incident bij de getroffenen dan wel de rest van de bevolking:
•

Onbekendheid met de aard of de oorzaak van het risico;

•

Onzekerheid over de mate van dreiging of gevaar en over de mogelijkheid dat je er
persoonlijk door geraakt kan worden;

•
•

Mate van onnatuurlijkheid van (de oorzaken van) het incident;
Mate waarin kwetsbare groepen - zoals kinderen, ouderen, zieken, armlastigen
- onevenredig zwaar worden getroffen.

Verwachtingspatroon rond het incident en zijn gevolgen bij de getroffenen en de rest van
de bevolking:
•

mate van gevoelde verwijtbaarheid (tekortschieten) van relevante bedrijven en
(overheids)instanties bij het ontstaan van het incident dan wel het optreden van
ongewenste gevolgen ervan (relatie met preventie);

•

mate van verlies van vertrouwen in het optreden van de overheid en betrokken
bedrijven en andere instanties (NB niet de hulpdiensten) inzake enerzijds de
beheersing van het incident en anderzijds de informatieverschaffing over het incident
en zijn oorzaken (relatie met preparatie en initiële respons);

•

mate van verlies van vertrouwen in het optreden van de hulpdiensten bij de
beheersing van het incident, bijvoorbeeld in geval van normoverschrijding bij
opkomsttijden, capaciteitstekort, inadequate/onjuiste handelingen e.d. (relatie met
preparatie en initiële respons).

Handelingsperspectief voor getroffenen bij het incident:
•

mate van onbekendheid en/of onervarenheid met mogelijke vormen van
zelfredzaamheid in de specifieke situatie (vormen van onwetendheid);

•

mate van persoonlijke onmogelijkheid tot beheersing van de eigen situatie (vormen
van zelfredzaamheid).

11. Aantasting cultureel erfgoed
Bron: Werken met scenario’s, risicobeoordelingen en capaciteiten in de Strategie Nationale
Veiligheid, NCTV, 2013.
Het uitgebreide scoren van de impact en de waarschijnlijkheid kan ook via een applicatie van
de Politieacademie. Zie: webapps.politieacademie.nl/naslagwerk/risicobeoordeling.
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Bijlage IV Bestuurlijke netwerkkaarten
Over de volgende beleidsterreinen zijn bestuurlijke netwerkkaarten beschikbaar:
1.

Afvalstoffen

2.

Ambassades in Nederland c.a. (opgenomen in rampenbestrijding algemeen &
handhaving openbare orde)

3.

Arbeidsveiligheid (idem)

4.

Binnenvaart

5.

Bodemverontreiniging

6.

Cultureel erfgoed

7.

Diervoeders

8.

Dierziektebestrijding

9.

Elektriciteit

10. Gas
11. Geneeskundige hulpverlening algemeen
12. Havens
13. Infectieziektebestrijding
14. Kernongevallenbestrijding (stalingsincidenten)
15. Luchtverontreiniging
16. Luchtvaart
17. Media
18. Milieuschade / milieu-incident algemeen
19. Nooddrinkwater en noodwater
20. Noordzee en mijnbouw (off shore)
21. Olie
22. Onderwijs
23. Openbare orde
24. Oppervlaktewater en waterkering
25. Rampenbestrijding algemeen
26. Rechtspraak en continuïteit rechtspleging
27. Schaarste algemeen
28. Sociale zekerheid
29. Spoorvervoer
30. Strafrechtelijke handhaving rechtsorde
31. Telecommunicatie
32. Terrorisme
33. Uitvoering strafvonnissen: penitentiaire inrichtingen & speciale inrichtingen en centra
34. Voedselveiligheid
35. Voedselvoorziening
36. Vreemdelingen
37. Wegvervoer
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38. Zeescheepvaart
39. Defensie
Over de volgende onderwerpen en ketens zijn (nog) geen bestuurlijke netwerkkaarten
beschikbaar:
40. Nederlandse wetgeving inzake Antarctica (milieu)
41. Arbeidsvoorziening
42. Biologische agentia
43. Bouw
44. Buisleidingen
45. Financieel verkeer c.a.
46. Internationale sancties
47. Lonen
48. Openbaarheid
49. Plantenziektebestrijding
50. Post
51. Prijzen (in het algemeen)
52. Voorlopige akten burgerlijke stand, noodtestamenten
53. Weerberichtgeving
54. Zetelverplaatsing
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Bijlage V Basisrisicofactoren
Het doel is om op basis van de geïdentificeerde lessen in het feitenrelaas de onderliggende
fouten te analyseren en te verklaren. In elke organisatie sluimeren fouten die zichtbaar
worden onder bepaalde omstandigheden, zoals dreiging, urgentie en onzekerheid. Mensen
maken in zo’n situatie nu eenmaal fouten. De kernvraag bij het versterken van de
crisisorganisatie is dan ook: veranderen we de persoon of veranderen we de voorwaarden
(condities) waarbinnen de persoon werkt?
Het is van belang om de gesignaleerde knelpunten te analyseren (waarom ging het mis?) en
te verklaren. Dit resulteert in een analyse van de onderstaande basisrisicofactoren.
1.

Ontwerp (OW): de kwaliteit van het (ergonomisch) ontwerp van materieel en middelen.
Niet-gelimiteerde indicatoren voor deze basisrisicofactor zijn:
- moeilijkheden om materieel en middelen te gebruiken;
- noodzaak voor lange trainingen en opleidingen;
- slechte bereikbaarheid of beschikbaarheid van materieel en middelen;
- onlogische lay-out;
- veel onderhoud en storingen.

2.

Materieel en Middelen (MM): de staat, verwachte levensduur, beschikbaarheid en
gebruik van materieel en middelen.
Niet-gelimiteerde indicatoren voor deze basisrisicofactor zijn:
- ontbreken of niet beschikbaar zijn van materieel en middelen;
- defect materieel/middelen;
- oneigenlijk gebruik van materieel en middelen;
- improvisatie; gebruiken van materieel/middelen waarvoor deze niet bedoeld zijn.

3.

Operationele procedures (OP): de kwaliteit en effectiviteit van bedrijfsprocedures
(plannen, richtlijnen, instructies, handleidingen, etc.) in termen van bruikbaarheid,
beschikbaarheid en begrijpelijkheid.
Niet-gelimiteerde indicatoren voor deze basisrisicofactor zijn:
- dubbelzinnige, niet-complete, onbegrijpelijke, niet-correcte of gedateerde procedures;
- slecht toegankelijke procedures;
- te veel procedures;
- actoren niet geïnformeerd over procedures, waardoor geen opvolging.

4.

Omgevingsfactoren (OF): externe omstandigheden die de kansen op het maken van
fouten vergroten (extreem weer, lawaai, etc.) maar ook motivatie en werkdruk/stress.
Niet-gelimiteerde indicatoren voor deze basisrisicofactor zijn:
- onoplettendheid, verstoorde perceptie van wat er om je heen gebeurt;
- gebrek aan motivatie of juist “overmotivatie”;
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- niet in staat zijn taken naar behoren uit te voeren;
- verkeerd inschatten van risico’s.
5.

Orde en Netheid (ON): orde en netheid op en van de werkplek, waaronder de
beschikbaarheid van faciliteiten voor opruimen en schoonhouden en verwijderen van afval.
Niet-gelimiteerde indicatoren voor deze basisrisicofactor zijn:
- materieel en middelen verkeerd (of helemaal niet) opgeborgen of zijn onvindbaar;
- afval niet op juiste wijze verzameld of verwijderd;
- smerig materieel of middelen.

6.

Training en Opleiding (TO): de kwaliteit van de training, opleiding en/of instructie (bv.
briefing) aan actoren die dit daadwerkelijk nodig hebben.
Niet-gelimiteerde indicatoren voor deze basisrisicofactor zijn:
- actoren zijn niet in staat hun taken naar behoren uit te voeren;
- overmatige instructie en supervisie noodzakelijk;
- toenemende aantallen actoren nodig voor werkzaamheden;
- ongecontroleerde eigen initiatieven buiten eigen competentiesfeer;
- vals gevoel van vakkennis (‘we fix it’-mentaliteit).

7.

(Tegenstrijdige) Doelstellingen (DS): de mate waarin actoren moeten kiezen tussen de
optimale werkwijze volgens de regels aan de ene kant en de druk van het behalen van
bepaalde prestaties aan de andere kant. Denk aan de afweging tussen het belang van
veiligheid en politieke of economische belangen.
Niet-gelimiteerde indicatoren voor deze basisrisicofactor zijn:
- onduidelijkheid over doelstellingen van actoren;
- het achterhouden van informatie door actoren;
- negeren of versoepelen van procedures door actoren;
- actoren onder (tijds)druk zetten.

8.

Communicatie (CO): kwaliteit, beschikbaarheid & bereikbaarheid van
communicatielijnen tussen overheden, (vitale) bedrijven, maatschappelijke organisaties &
burgers; wie informeert wie?
Niet-gelimiteerde indicatoren voor deze basisrisicofactor zijn:
- niet begrijpen of verkeerd interpreteren van informatie;
- verkeerd handelen, op het verkeerde tijdstip of op de verkeerde plaats;
- verlies van informatie, niet worden geïnformeerd of zelf informeren;
- onwetendheid over wie geïnformeerd moet worden;
- niet weten waar informatie beschikbaar is.
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9.

Organisatie (OR): de kwaliteit van de proces- (besturen, uitvoeren, ondersteunen en
verbeteren) en organisatie structuur (organiek en functioneel); hoe doen zij dat, en
waarmee?
Niet-gelimiteerde indicatoren voor deze basisrisicofactor zijn:
- te lange hiërarchische lijnen, niet adequaat kunnen reageren op snelle veranderingen;
- verkeerde actoren op de verkeerde plaats;
- oneigenlijk gebruik van resources (personele, facilitaire en informatievoorzieningen);
- niet nemen of uitstellen van beslissingen, kennen en nemen van verantwoordelijkheid;
- wel verantwoordelijk zijn, maar niet aansprakelijk worden gesteld;
- gebrek aan controle door management.

10. Onderhoud (OH): de kwaliteit en effectiviteit van onderhoudsprocedures die ook
werkelijk gekend en gebruikt worden. Het onderhoudsmanagement richt zich met name
op de basisrisicofactoren: omgevingsfactoren, materieel en middelen operationele
procedures, communicatie.
Niet-gelimiteerde indicatoren voor deze basisrisicofactor zijn:
- slecht functionerend of defect materieel/middelen;
- verkorte levensduur door bijv. overmatige slijtage;
- ongepland onderhoud, gebruik van ‘tijdelijke oplossingen’;
- materieel/middelen niet (meer) te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn.
11. Defenses (DF): de kwaliteit en effectiviteit van maatregelen die worden genomen of
middelen die worden gebruikt om (latente) fouten in het systeem te beheersen.
Deze basisrisicofactor is meestal pas kritiek nadat een door andere basisrisicofactoren
veroorzaakte verstoring heeft plaatsgevonden. Komt vaak voor in combinatie met de
basisrisicofactoren 1, 2, 3 en 6. Niet-gelimiteerde indicatoren voor de basisrisicofactor
‘defenses’ zijn:
- onvoldoende beheersing van de consequenties van de operationele verstoring;
- onnodig hoge impact op (vitale) belangen;
- niet (kunnen) waarnemen van mogelijke gevaren/calamiteiten;
- onvoldoende indicatie over plaats en aard incident waardoor kostbare tijd verloren gaat;
- escalatie van incidenten en inadequate respons op alertering of alarmering.

Bron: Groeneweg, J. Controlling the controllable, DSWO Press Leiden, 1998
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Bijlage VI Hulpmiddelen beeldvorming
Beeldvorming binnen het domein incidentmanagement gaat over het identificeren,
analyseren en beoordelen van bepaalde feiten en gegevens over het incident, evenals de
maatregelen en het effect van de maatregelen. Om dit te bereiken zijn diverse hulpmiddelen
ontwikkeld, zoals METHANE, IRS/BLOOS en TERSTOND. Daarnaast is binnen het Landelijk
Crisismanagementsysteem (LCMS47) sprake van een thematische indeling.
METHANE
-

Major incident - grootschalig incident, wat is er gebeurd

-

Exact location - exacte locatiebeschrijving

-

Type Incident - type ongeval

-

Hazards - welke gevaren zijn aanwezig of kunnen optreden

-

Access - toegankelijkheid gebied

-

Number of casualties - aantal en type slachtoffers

-

Emergency services - welke hulpdiensten zijn aanwezig en welke zijn vereist?

IRS / BLOOS
-

Informatie

-

Risico’s

-

Scenariomanagement

-

Bestuurlijke uitgangspunten

-

Locatie

-

Omstandigheden

-

Objecten

-

Scenariomanagement

TERSTOND
-

Type ramp of crisis

-

Exacte tijdstip

-

Risico’s en gevaren

-

Slachtofferbeeld

-

Toegankelijkheid

-

Omvang: GRIP

-

Noodzakelijke of urgente thema’s

-

Diensten en organisaties

NOOT
47
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De technologische applicatie en infrastructuur voor het zogenoemd netcentrisch werken.

Thema’s binnen LCMS zijn:
-

Situatie: incident, oorzaak, reden voor opschaling

-

Veiligheid(srisico’s)

-

Meteo

-

Slachtoffers/Bevolking: triage en overige betrokken

-

Omgeving/Effecten: gebied, kwetsbare objecten

-

Betrokken diensten

-

Aandachtspunten

-

Ontbrekende informatie
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