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In zijn algemeenheid kunnen wij stellen 
dat woede, frustratie, onlustgevoelens en 
protest tegenwoordig in hoge mate zijn 
geïndividualiseerd en een uitweg langs 
velerlei kanalen en op velerlei manieren 
kunnen zoeken. De social media en ander-
soortige digitale informatiekanalen zijn 
daarbij van niet te onderschatten belang. 
Want hoewel aan de rellen in Haren geen 
breed gedeelde onrustgevoelens ten 
grondslag lijken te liggen, tonen de 
ontwikkelingen rond ‘Project X’ wel aan 
dat social media gebruikt kunnen worden om 
grote groepen mensen, die op het eerste 
gezicht geen duidelijke relatie met elkaar 
hebben, te mobiliseren en te sturen. Die 
kracht kan in situaties van breed gedeelde 
zorg of onrust nog groter worden. 
Verontwaardiging of sensatiezucht kan zich 
razendsnel opbouwen en schijnbaar 

onschuldige incidenten kunnen plotseling 
de munitie leveren die een massaprotest tot 
ontbranding brengt. Londen heeft dit op 
pijnlijke wijze ervaren, evenals onlangs 
Griekenland als gevolg van de economische 
crisis. Maar ook de ‘Arabische Lente’ begon 
met een individuele zelfverbranding. Deze 
ontwikkelingen maken dat grootschalige 
maatschappelijke onrust in potentie in 
verschillende vormen en op velerlei 
momenten en plaatsen tot uitbarsting 
kan komen en daardoor veel moeilijker 
voorspelbaar en beheersbaar is dan vroeger. 

De overheid zal in de komende jaren daar-
om alert moeten zijn op de risico’s van 
grootschalige maatschappelijke onrust. 
Bestuurders en veiligheidsautoriteiten 
moeten daarbij weten hoe zij effectief 
kunnen optreden om hier het hoofd aan 

te bieden. Daarom ook heeft onlangs de 
oefening Discordia plaatsgevonden, gericht 
op de aanpak van maatschappelijke onrust 
en rellen. Succesvolle aanpak vereist onder 
meer het nauwlettend monitoren van social 
media en andere communicatiemiddelen, 
ten einde stemmingen te peilen en 
oplopende spanningen tijdig te signaleren. 
Ook moet op centraal én decentraal niveau 
geïnvesteerd worden in het op- en uitbou-
wen van netwerken van invloedrijke 
sleutelfiguren in de samenleving, die goed 
zicht hebben op wat er leeft en broeit en die 
in geval van een crisis mitigerende invloed 
kunnen uitoefenen. Verder biedt het instru-
ment van de Nationale Risicobeoordeling 
ons belangrijke handvatten.

Op dit moment wordt dan ook hard gewerkt 
aan de ontwikkeling van een scenario op 
het terrein van grootschalige maatschap-
pelijke onrust en de daarmee samenhan-
gende capaciteitenanalyse. Het voorkomen 
en wegnemen van grootschalige maatschap-
pelijke onrust vereist immers intelligente 
interventiestrategieën, uitgevoerd door een  
hierop toegeruste en voorbereide overheid.

Na de grootschalige rellen in Londen van vorig jaar wordt ook in Nederland 
veelvuldig de vraag gesteld of ‘zoiets’ ook hier zou kunnen gebeuren. Vaak 
wordt er dan op gewezen dat de omstandigheden en sociale verhoudingen 
in het Verenigd Koninkrijk absoluut niet te vergelijken zijn met de situatie in 
Nederland. Toch worden ook wij zo nu en dan opgeschrikt door schijnbaar 
onverwachte geweldserupties. Ik denk daarbij aan de ongeregeldheden na 
een Facebook-oproep in het Groningse Haren, onlusten in de Utrechtse wijk 
Ondiep of de strandrellen in Hoek van Holland.

Erik Akerboom, 
Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid

Grootschalige 
maatschappelijke onrust :

en

Maatschappelijke onrust
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Toen in 1868 in De Gemeentestem kritiek werd geuit op 
de late inzet van militairen bij de repressie van het 
De Vletter-oproer in Rotterdam, verdedigde de burge-
meester zich met het argument:
“In vele gevallen toch loopen dergelijke gebeurtenissen, 
om het triviaal uit te drukken, met een sisser af, en 
zou waarschijnlijk zulk eene uitkomst niet verkregen 
worden, indien dadelijk een krachtig optreden van 
politie of militaire magt plaatshad. Men late het volk, 
zoolang het zich tot oploopen bepaalt, uitrazen en 
stelle er eerst dan paal en perk aan, als de zaak een 
ernstiger karakter aanneemt en vergrijp tegen personen 
of eigendommen plaatsheeft.”

In de grootschalige ordehandhaving bestaan geen 
gouden formules: een te snelle, te assertieve reactie kan 

Guus Meershoek, 
lector Politiegeschiedenis, Politieacademie

universitair docent, Universiteit Twente

grootschalige sociale onrust
Beheersing van

de situatie doen escaleren; een te late, weifelachtige 
interventie kan de greep op de situatie doen verliezen. 
Ervaring, ook doorgegeven ervaring, helpt bij de 
beslissingen, maar ook kennis van de ervaring van 
de rebelleerden. 
Nederland kent geen traditie van grootschalig oproer. 
Gebeurtenissen als de Parijse Commune (1871), waarbij 
voor ruim twee maanden het bestuur uit de Franse 
hoofdstad werd verdreven, of de Duitse burgeroorlog 
(1919-1923), waarbij de nieuwe Weimar republiek 
gedurende enkele jaren werd geconfronteerd met 
machtsgrepen van linkse en rechtse revolutionairen, 
deden zich hier niet voor. Wel is Amsterdam in de 
afgelopen anderhalve eeuw om de paar decennia 
geconfronteerd geweest met stevige rellen maar deze 
waren voor bestuur en burgerij nooit een bedreiging. 
Alleen het Bouwvakkersoproer had politieke conse-
quenties en zelfs toen werd burgemeester Van Hall nog 
pas een jaar na dato via de achterkamertjes afgevoerd. 
Oproer in Nederland had overwegend een spontaan 
karakter. In het Palingoproer (1886), de Zeelieden-
staking (1912) en het Aardappeloproer (1917) was weinig 
organisatie te ontdekken. Een ogenschijnlijk klein maar 
symbolisch belangrijk incident deed de gemoederen 
plotseling oplaaien. Toen het Jordaanoproer (1934) 
uitbrak, kende Nederland een communistische partij 
maar deze was door het werklozenprotest volkomen 
verrast en haar poging greep op de gebeurtenissen te 
krijgen faalde jammerlijk. Tijdens de Februaristaking 
(1941) benutte zij de zeven jaar eerder opgedane ervaring 
met onder meer het stilleggen van het tramverkeer, ook 
al was van leiding geven aan het protest geen sprake en 
profiteerde zij van gedogende Nederlandse bestuurders. 

Grondtrekken van een Nederlandse traditie

Vrije samenlevingen bieden, zodra zich een flinke, zelfredzame middenklasse heeft gevormd, een stevig fundament 
voor een democratisch, rechtstatelijk bestel maar zij moeten zich wel blijvend bezinnen hoe grootschalige sociale 
onrust met gepaste middelen effectief kan worden beheerst, want grootschalige ordeverstoringen, ontlading van 
opgekropte ergernis, horen bij vrijheid, of we dat nu leuk vinden of niet. Kennis van het verleden kan daarbij helpen 
maar belangrijker is de door bestuurders in het ambt opgedane ervaring dat zij zelf, en de machtsapparaten die hun 
ten dienst staan, zulke ‘ongeregeldheden’ enigszins kunnen kanaliseren. 

Ordehandhavers tijdens ontruiming Piersonstraat Nijmegen februari 1981. 
Foto: Marechausseemuseum Buren
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Maar toen de partij in maart 1955 het middel opnieuw 
wilde inzetten, waren die bestuurders onverbiddelijk.
Als gevolg van de afwezigheid van hecht georgani-
seerd protest ontbrak hier ook een publiek beeld 
van revolutie. In Frankrijk gaf de herinnering aan 
de Franse revolutie en de Parijse Commune tot vrij 
recent structuur aan protest. In Duitsland bleven 
Karl Liebknecht en vooral Rosa Luxemburg lange tijd 
iconen van verzet. Maar in Nederland ontbreken zulke 
aansprekende figuren. De anarchist Ferdinand Domela 
Nieuwenhuis ontleende zijn positie als volksheld aan 
zijn verblijf in de gevangenis waarvoor hij zich ook nog 
vrijwillig meldde. Troelstra dankte zijn faam aan zijn 
optreden als advocaat bij de verdediging van de 
gebroeders Hogerhuis. Onze revolutionairen sprongen 
liever niet uit de band.
Dat rellen en oproer hier de perken nooit te zeer te 
buiten gingen, is echter slechts ten dele de uitkomst 
van weloverwogen bestuurlijk handelen. In dit 
opzicht heeft Nederland wellicht het meest geprofi-
teerd van het ontbreken van een uitgesproken notie van 
soevereiniteit in haar politieke traditie. In de stedelijke 
koopmanscultuur paste het zoeken naar een vergelijk, 
niet het opspelen van prestigekwesties, laat staan het 
opleggen van een dictaat. Het bestuurlijk polderen had 
een dempende werking op hard verzet, terwijl in het 

buitenland een sterk centraal gezag dat zich met enig 
vertoon in de hoofdstad van het land etaleerde, zulk 
protest juist als een magneet protest aantrok. In 
Nederland werd en wordt de soevereine macht 
weggepoetst: de regering zetelde vrijwel altijd in 
Den Haag, niet in Amsterdam en de sleutelfiguur in de 
ordehandhaving: de burgemeester, was het gezicht van 
het lokale bestuur maar dankte zijn benoeming tot voor 
kort aan het centrale gezag. Aan de laatste was hij ook 
met gouden koorden gebonden en daarvoor ving hij 
ook de klappen op als het uit de hand was gelopen.
Bij afwezigheid van sterk, zichtbaar centraal gezag 
ontstond in Nederland als vanzelf een sterke, zelfverze-
kerde burgerij. Zodra er een machtsvacuüm optrad, 
herstelde deze zelf gewapend de orde. Tot ver in de 
negentiende eeuw participeerden in de grote steden 
mannen van stand in burgerwachten. Toen die traditie 
bijna verdwenen leek, herleefde hij plots na de Eerste en 
opnieuw na de Tweede Wereldoorlog. Maar terwijl de 
burgerwachten elders broeinesten waren van rechts-
radicale revolutionairen, bleef hier de leiding trouw aan 
het gezag. Daarbij hielp het ontbreken van revoluties. 
Het zwaarste trauma dat men in deze kring verwerken 
moest, was het verlies van Nederlands Indië maar ook 
dat leidde niet tot een staatsgreep.
En last but not least hebben Nederlandse politici de 
politieleiding altijd vrij veel speelruimte gelaten. Ook 
dat was geen welbewust beleid, eerder een vorm van 
verwaarlozing die gunstig uitpakte. Politie was vaak 
beter geïnformeerd over de stemming van de bevolking 
dan bestuurders en besefte altijd dat er, nadat het 
oproer was neergeslagen, weer gesurveilleerd moest 
worden en dat zij de bevolking dus weer onder ogen 
moest kunnen komen. Keerzijde van die politiële 
nabijheid tot de bevolking is dat hier militairen tot op 
de dag van vandaag een plaats in de binnenlandse 
veiligheidszorg hebben: voor als het werkelijk uit de 
hand loopt.
Afwezigheid van opzichtig centraal gezag, een actieve, 
zichzelf beperkende burgerij en een relatief vrijgelaten 
politie hebben in Nederland verstandige, bestuurlijke 
reacties op grootschalige ordeverstoringen in de hand 
gewerkt. Het verleden biedt geen recepten voor het 
heden; historici sporen niet graag aan tot het winnen 
van de vorige oorlog. Maar het verleden leert wel dat het 
eigen optreden van bestuur en politie gewicht in de 
schaal legt. Geïnformeerd zijn over wat er leeft onder de 
weerspannige delen van de bevolking, een koele blik 
bewaren, zelf publiekelijk geen overspannen taal 
gebruiken, grenzen stellen maar ook een uitweg bieden, 
in het besef dat er weer een dag komt dat er gewoon 
bestuurd en gesurveilleerd moet worden. Allemaal 
elementen van een wat regenteske Nederlandse 
bestuurstraditie die succes niet verzekert maar ons in 
het verleden wel voor ellende heeft bewaard. Foto: Politiemuseum
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Op zoek naar nuance
‘Vijftig jeugdbendes in Den Haag actief ’, ‘Culemborgse 
wijk opnieuw toneel van rellen’ en ‘Jeugdbende 
terroriseert buurt in Tilburg’. Wanneer we de media 
mogen geloven, wemelt het in ons land van criminele 
jeugdbendes. Toch is de werkelijkheid genuanceerder. 
De politie is samen met de gemeente, jongerenwerk en 
openbaar ministerie in staat om op lokaal niveau een 
fijnmazig beeld te geven van haar jeugdgroepen. Een 
door de wijkagent in te vullen shortlist vormt de basis 
voor het inzichtelijk krijgen van de groepen. Groepen 
worden op basis van kenmerken en gedrag getypeerd als 
hinderlijk, overlastgevend of crimineel. Deze typering is 
van belang omdat niet alle probleemgroepen hetzelfde 
zijn en dus ook vragen om een aanpak die bij de groep 
en zijn groepsleden past. 
Uit de meest recente landelijk inventarisatie blijkt dat er 
in 2011 in totaal 1.165 problematische jeugdgroepen 
zijn, waarvan 878 hinderlijke jeugdgroepen, 222 
overlastgevende jeugdgroepen (waarvan 11 straatben-

dr. H.B. Ferwerda,  
criminoloog en directeur 

Bureau Beke
www.beke.nl

voor  maatschappelijke 
onrust?

Problematische 
jeugdgroepen synoniem

des) en 65 criminele jeugdgroepen (waarvan 5 jeugd-
bendes). Niet elke problematische jeugdgroep is dus 
een jeugdbende. Een jeugdbende wordt gedefinieerd 
als een groep die goed is georganiseerd en een gesloten 
hiërarchische structuur kent. We hebben dan van doen 
met de ‘harde kern’ van de problematische jeugdgroe-
pen, die zich bezighouden met de ernstiger vormen van 
criminaliteit. 

De actieradius van jeugdgroepen
Naarmate de ernst van jeugdgroepen toeneemt – van 
hinderlijk, via overlastgevend naar crimineel – neemt 
ook de actieradius toe. Hinderlijke groepen ( eind 2011 
ongeveer 75 procent van alle problematische jeugdgroe-
pen) zijn vooral in de wijk actief en plegen daar lichte 
strafbare feiten. De kleine actieradius van de hinderlijke 
jeugdgroepen heeft alles te maken met de relatief jonge 
leeftijd van de groepsleden en de mate waarin de 
omgeving (onder andere de opvoeders) controle over de 
jongeren uitvoert.

Wanneer afgegaan wordt op berichten in de media dan lijkt het gedrag van problematische 
jeugdgroepen of het gedrag van jeugdbendes – zoals de media het bij voorkeur pakkend 
verwoorden – synoniem te zijn voor maatschappelijke onrust. In deze bijdrage wordt 
ingegaan op de vraag wat problematische jeugdgroepen eigenlijk zijn, in welke mate ze 
voorkomen en wat de reikwijdte of actieradius van hun gedrag is. 

Illustratie: Marcel Grotens, Bureau Beke
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Overlastgevende jeugdgroepen (19% van alle jeugd-
groepen) bestaan meestal uit jongeren met een leeftijd 
waarop ze ook ander sociaal gedrag (zoals uitgaan) 
vertonen. De leden uit dergelijke groepen zijn niet 
alleen aanwezig in de eigen wijk, maar hangen ook 
graag in het centrum van de stad rond, want daar zijn 
ook gelegenheidsstructuren om criminaliteit te plegen, 
waarbij een aantal jongeren denkt anoniem te kunnen 
zijn. De strafbare feiten die de leden van deze groepen 
plegen zijn ernstiger dan bij de hinderlijke groepen.

De minst voorkomende jeugdgroep (6%), de criminele, 
heeft de grootste actieradius. Groepsleden zijn calcu-
lerend en maken nog meer dan de jongeren uit over-
lastgevende groepen gebruik van gelegenheidsstruc-
turen en mogelijkheden om anoniem te zijn. Hoge 
opbrengsten en geringe pakkans zijn sleutelbegrippen 
en dat maakt dat de jongeren zich in kleine subgroepen 
veelal buiten de eigen buurt, stad of zelfs regio schuldig 
maken aan ernstige vormen van criminaliteit. 
Drugsrunners zijn hiervan een illustratief voorbeeld: ze 
zijn actief in Maastricht, maar wonen in Rotterdam of 
Gouda. 

De actieradius van de ‘onrust’
De meeste jeugdgroepen in ons land zijn hinderlijk 
en hangen vooral rond in de eigen wijk. Natuurlijk 
kunnen omwonenden het gedrag van dergelijke 
groepjes jongeren als hinderlijk ervaren, maar van 
maatschappelijk onrust – zelfs niet op lokaal niveau – 
is geen sprake. De wijkagent heeft normaliter een goed 
zicht op dergelijke groepen en hun gedrag en de aanpak 
door het jeugdwelzijnswerk sluit perfect aan bij het 
gedrag van deze jongeren. 

Criminele groepen opereren over het algemeen low 
profile, omdat ze vooral criminaliteit plegen voor het 
gewin. In de wijk zijn ze meestal relatief rustig of zelfs 
onzichtbaar om vervolgens elders, in de luwte, vooral 
vermogensmisdrijven te plegen. Dit leidt vanzelfspre-
kend tot slachtofferschap, gevoelens van onveiligheid, 
maatschappelijke verontwaardiging over het toegepaste 
instrumentele geweld bij bijvoorbeeld een overval of 
straatroof, maar van maatschappelijke onrust op lokaal 
niveau is met betrekking tot criminele groepen zelden 
of nooit sprake. De aanpak van dergelijke criminele 
groepen en kopstukken dient regio-overschrijdend te 
zijn, waarbij informatie-uitwisseling, dossieropbouw, 
inzet van recherche, bemoeienis van het openbaar 
ministerie, straf, zorg en nazorg de kern vormen. 

Anders is het bij overlastgevende groepen. Dergelijke 
groepen kunnen zeer intimiderend en bedreigend zijn 

voor hun omgeving, waarbij er zeker gesproken kan 
worden van onrust en onveiligheid op lokaal niveau. 
Overlastgevende groepen zijn daarnaast lastig aan te 
pakken, omdat criminaliteit en overlast door elkaar 
heen lopen en de bewijslast vaak ingewikkeld is. 
Voorbeelden zijn de maatschappelijke verontwaardiging 
die ontstond in de Utrechtse wijk Leidse Rijn of in de 
Diamantbuurt in Amsterdam, nadat buurtbewoners 
door groepen jongeren werden weggepest en de 
overheid ‘onmachtig’ moest toezien hoe dit gebeurde.

Heel soms is het gedrag van overlastgevende groepen 
van dien aard dat hun gedrag tot op landelijk niveau 
aandacht krijgt, omdat ze onderdeel zijn van groot-
schalige rellen in wijken. Voorbeelden zijn de Miro-
rellen in 1996 in Enschede nadat de ME ingrijpt bij 
illegaal autocrossen, de rellen in de Graafse wijk in 
Den Bosch in 2005 na een uitzending van SBS6 over 
‘prachtwijken’, rellen in het Utrechtse Ondiep in 2007 
nadat een bewoner door een motoragent wordt 
doodgeschoten of de rellen tussen Molukse en 
Marokkaanse jongeren in de Culemborgse wijk 
Terweijde rond de jaarwisseling 2009-2010. 

Gemene deler van deze rellen is dat ze telkens plaats-
vinden in ‘maatschappelijk kwetsbare’ wijken, waar 
het vertrouwen in de overheid niet al te groot is. Een 
incident kan aanleiding zijn voor dagenlange maat-
schappelijke onrust waar problematische jeugdgroepen 
uit de wijk, maar ook – zo weten we uit analyses – 
volwassenen en jongeren van binnen en buiten de wijk 
een rol spelen. Ondanks het feit dat dergelijke rellen 
een forse maatschappelijke impact hebben, kan er niet 
gesproken worden van situaties waarin de onrust 
omslaat in ontwrichting van het niveau zoals we dat in 
Franse steden of in Londen in 2011 hebben gezien. 

Er zijn in ‘vredestijd’
Onvrede is een voedingsbodem voor onrust. De 
sociaaleconomische tegenstellingen in Nederland zijn 
echter minder extreem en de onvrede is minder groot 
dan in Engeland en Frankrijk. Wij kennen geen banlieus 
en innercities, waar de overheid nauwelijks kan komen 
en niet kan ‘voelen’ welke sentimenten onder de 
bevolking leven. Hier ligt de kracht in ons land. 
Nederland kenmerkt zich door goede netwerken in 
wijken en buurten waar bij spanningen op terugge-
vallen kan worden. Het is dan ook van belang dat 
bijvoorbeeld wijkagenten en jongerenwerkers in 
‘vredestijd’ aanwezig zijn om te investeren in de wijk en 
zijn bewoners, waaronder jeugdgroepen en potentiële 
relschoppers. Het zijn investeringen die zich op 
onverwachte momenten kunnen terugbetalen. 
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Om de aanpak lokaal te versterken en de 
partners te ondersteunen bij het aanpakken 
van de 89 criminele jeugdgroepen uit 2010 
en het intensiveren van de aanpak van 
overlastgevende en hinderlijke jeugd-
groepen heeft Minister Opstelten het 
actieprogramma problematische jeugd-
groepen ingesteld. Het actieprogramma 
richt zich op het ondersteunen van de 
regierol van gemeenten, het delen van best 
practices, het oplossen van knelpunten in 
de praktijk en het geven van een stevige 
decentrale impuls tot het daadwerkelijk 
aanpakken van de groepen. 

De aanpak van problematische jeugdgroe-
pen staat echter al langer onder de aandacht 
van de Rijksoverheid. In 2009 is er vanuit de 
Nederlandse Politie en het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
een traject gestart en uitgevoerd om de 
aanpak van probleemgroepen op straat 

Maaike Zwijnenburg, 
directie Justitieel Jeugdbeleid, 

Ministerie van Veiligheid en JustitieActieprogramma
problematische jeugdgroepen

landelijk te stroomlijnen (Masterplan 
Jeugdgroepen, ook wel Masterplan I). 
Centraal stond het stroomlijnen van het in 
beeld brengen van groepen, het rapporteren 
daarover aan de lokale driehoek, het 
prioriteren in de aanpak en het ontwikkelen 
en uitvoeren van een gezamenlijke aanpak 
onder regie van de gemeente. Naar aan-
leiding van de vraag van gemeenten hoe tot 
een aanpak van een problematische jeugd-
groep op lokaal niveau te komen, is in 2010 
Masterplan II gestart. Masterplan I en II 
hebben geleid tot de uitgave “Shortlist-
methodiek in 7 stappen” voor de politie en 
tot de handreiking “Aanpak problematische 
jeugdgroepen” voor gemeenten. 

De meest effectieve aanpak van een 
problematische jeugdgroepen blijkt een 
integrale aanpak te zijn. Een integrale 
aanpak is gericht op preventie, interventie, 
repressie, op het voorkomen dat jongeren 

toetreden tot een jeugdgroep of de crimi-
naliteit en het bieden van perspectief voor 
de jongeren. Vanuit meerdere disciplines 
wordt bezien waar de risicofactoren voor de 
individuele jongere zich bevinden en hoe 
deze aangepakt dienen te worden. Justitie, 
sociale zaken, belastingdienst, onderwijs en 
gezondheidszorg dienen samen te werken 
en in die mate, dat zij een net rond de 
jongere vormen. Zij dienen zich te richten 
op de risicofactoren die aanwezig zijn bij de 
jongere, in het gezin, in de groep en in de 
buurt om de jongeren een ander perspectief 
te bieden.

Op basis van de ervaringen die het actie-
programma landelijk, regionaal, en met 
name lokaal heeft opgedaan, blijkt dat er 
een aantal succesfactoren kan worden 
benoemd die bijdragen aan een succesvolle 
aanpak:

•	 	Lokaal	leiderschap	(burgemeester	in	
regie, 1 coördinerende organisatie op de 
aanpak en 1 casemanager);

•	 		Goede	samenwerking	rond	de	jongere	
(vertrekpunt is het redeneren vanuit de 
jongere en diens gezin en sociale context 
en níet vanuit de eigen organisatie);

•	 	Goede	analyse	op	basis	van	gegevens	van	
àlle relevante partners op lokaal niveau 
(justitiepartners, school, gezondheids-
zorg, sociale dienst, belastingdienst, 
woningbouwverenigingen);

•	 	Aanbrengen	van	focus	in	de	aanpak	op	
basis van de analyse en triage;

•	 	Zorg	voor	weerbare	en	goed	opgeleide	
professionals die het verschil willen en 
kunnen maken;

•	 	Organiseren	van	een	werkende	structuur	
op strategisch, tactisch en operationeel 
niveau van de betrokken organisaties.

Het actieprogramma zet de komende 
periode in op het realiseren en borgen van 
deze succesfactoren. Heeft u vragen of 
wilt u in contact treden met een vertegen-
woordiger van het actieprogramma in 
uw regio: info@jeugdgroepen.nl / 
www.jeugdgroepen.nl 

Naar aanleiding van de delicten die criminele jeugdgroepen plegen, de 
gevoelens van onveiligheid en de maatschappelijke verontwaardiging die 
deze groepen veroorzaken heeft demissionair Minister Opstelten in mei 2011 
het doel gesteld om de 89 criminele jeugdgroepen die eind 2010 in beeld zijn 
gebracht in twee jaar aan te pakken. 

Cartoon: Arend van Dam
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Maatschappelijke onrust

Voedingsbodem en incident
De term sociale onrust omvat een breed scala aan 
problemen; van onderbuikgevoelens en conflict-
situaties tot chaos en rellen. Er zijn doorgaans twee 
elkaar beïnvloedende elementen te ontwaren bij het 
ontstaan van sociale onrust, namelijk voedingsbodem 
en incident. Met andere woorden: de aanloop en de 
directe aanleiding of kruit en lont. 
Een voedingsbodem kan in beginsel individueel van 
karakter zijn. Deze kan ontstaan door persoonlijke 
problemen en zorgen van individuele burgers, die voor 
sociale onrust kunnen zorgen wanneer anderen hierbij 
betrokken raken en zij hun problemen met elkaar gaan 
delen. Wanneer grotere groepen mensen het gevoel 
krijgen te zijn beland in een uitzichtloze situatie kan 
maatschappelijke onvrede ontstaan en in het verlengde 
hiervan een voedingsbodem voor (sociale) onrust. Ook 
kunnen groepsspanningen op lokaal of (inter)nationaal 
niveau elkaar beïnvloeden. De Community Relations 
Service van het Amerikaanse ministerie van Justitie 
onderscheidt twee elementen die cruciaal zijn in het 
ontstaan van een voedingsbodem: 1) een (gepercipi-
eerde) ongelijke behandeling en 2) gebrek aan 
vertrouwen dat de (lokale) overheid deze ongelijkheid 
kan opheffen1.

Halim El Madkouri, 
programmamanager 
Rechtstaat, Religie en 
Samenleving, FORUM

sociale onrust 
Preventie bij

nog steeds goud waard

Een voedingsbodem alleen is niet voldoende om sociale 
onrust te doen ontstaan. Er is doorgaans een trigger event 
nodig eer de vlam in de pan slaat. Een trigger event kan 
in beginsel elk incident zijn zoals een straatruzie, een 
verloren voetbalwedstrijd, inbraak of (kleine) rel. 
Maar ook verbale incidenten, zoals het ‘doelbewust’ 
beledigen van een bevolkingsgroep, die vervolgens 
publicitair breed worden uitgemeten. Niet elk incident 
leidt tot rellen. Maar als de voedingsbodem hardnekkig 
genoeg is kan een (simpel) incident de boel op stelten 
zetten. Het ene incident leidt dan tot het andere. Het 
OECD stelt in een rapport2 dat consequenties van sociale 
onrust niet te overzien zijn. Wanneer onrust eenmaal is 
ontstaan, leidt zij tot nog meer onrust buiten de 
grenzen van waar het begonnen is. In een open 
samenleving kunnen lokale incidenten ver buiten de 
wijk of de buurt tot onrust leiden; in sommige gevallen 
zelfs internationaal. In 1998 leidde een ‘fikkie’ in een 
prullenbak tot grote rellen tussen Marokkaans-
Nederlandse jongeren en politie in Amsterdam West. 
Dat was als het ware de afsluiting van het eerste 
decennium spanningen rond deze jongeren. 
De rellen in Londen vorig jaar passen ook in dit frame. 
Zelfs voor serieuze media als The Guardian3 was het 
geen verrassing meer. De voedingsbodem borrelde al 

Nederland is de afgelopen twee a drie decennia radicaal veranderd. De bevolkingssamenstelling 
is pluriformer, het politieke landschap lijkt meer versnipperd dan ooit en de burgers hebben de 
vertrouwde sociale thuishavens van vroeger verlaten. Dat alles ging gepaard met toenemende 
polarisatie, radicalisering en interetnisch onbehagen. Ook internationale spanningen veroorzaakt 
door onder meer terrorisme, gespannen internationale betrekkingen, klimaatvraagstukken en 
vooral financiële en economische crises hebben inmiddels hun zichtbare stempel ook op ons land 
gedrukt. Vooral de financiële en economische crises zijn vanouds een belangrijke katalysator voor 
sociale onrust. De maatschappelijke spanningen die hierdoor ontstaan kunnen een bedreiging 
vormen voor de sociale stabiliteit van de Nederlandse samenleving. 

1 CRS, Avoiding racial conflict: A guide for municipalities. 
2 OECD, Social unrest, januari 2011.
3 The Guardian, There is a context to London’s riots that can’t be ignored, 8 augustus 2011.
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een tijd. Het schietincident dat de rellen heeft getrig-
gerd past, volgens de krant, in een lange tragische 
geschiedenis van hoe de Metropolitan police omgaat 
met inwoners van de stad; in het bijzonder met 
gekleurde burgers. Roepen dat het morele verval de 
oorzaak van de rellen was kan derhalve mooie kranten-
koppen opleveren, maar geen goed beleid.4 Ook Jan Erik 
Mustad van de Noorse universiteit van Agder, stelt dat 
de Londense rellen hun wortels hebben in de Britse 
samenleving en haar geschiedenis. Zij waren dus niet 
het werk van enkel criminele elementen.

Meerdere oorzaken
Onderzoekers en andere betrokkenen wijzen meerdere 
oorzaken aan van sociale onrust. Vooral de financiële en 
economische crises lijken doorgaans een belangrijke 
katalysator voor sociale onrust te zijn. Uit onderzoek 

van  het Centre for Economic Policy Research (CEPR)5 
blijkt dat “the [European] continent went from high 
levels of instability in the first  half of the 20th century 
to relatively low ones in the second, and from frequent-
ly troubled economic conditions to prosperity”. Ook 
BBC economiejournalist Paul Mason6 wijst de economi-
sche crisis aan als belangrijke oorzaak van sociale 
onrust. De belangrijkste hoofdrolspelers in deze zijn de 
jongeren; vooral wat hij noemt the graduate with no future. 
Deze hoogopgeleide jongeren missen dus perspectief 
op een betere toekomst. Ze voelen zich daardoor als 
‘Generatie de Klos’. Zij hebben, met de mentaliteit van 
jonge ondernemers, geïnvesteerd in hun opleiding 
omdat dat zich dubbel en dwars terug zou betalen. Nee 
dus! Perspectieven op passend werk slinken met de dag. 
De comfortabele positie die hun ouders voor zichzelf 
wisten te regelen is voor velen onder jongeren eerder 
een droom dan te bereiken werkelijkheid. De Belgische 
televisieserie Benidorm Bastards waarin ‘oudjes’ jongeren 
in de zeik nemen weerspiegelt onbedoeld het drama. 
De gevolgen van de golf bezuinigingen die over de hele 
wereld raast zullen met name voor de jongeren van 
existentiële betekenis zijn. 

Veel hoogopgeleide jongeren beginnen zich dan ook te 
roeren. Zij hebben toegang tot sociale media waardoor 
zij zich snel en makkelijk kunnen uiten, trekken zich bar 
weinig van de traditionele instituties en ideologieën, 
vrouwelijke jongeren zijn steeds de nieuwe instigators, 
door de technologische vooruitgang zijn de verhoudin-
gen vrij horizontaal en de ‘boze’ jongeren bedienen zich 
van het fenomeen meme.7 Zij maken hun eigen nieuws 
en produceren hun eigen kennis. Daarbij maken zij 
gebruik van de enorme hoeveelheid aan kennisbronnen 
die gratis en voor niets van het internet te halen is, ruw 
en ongepolijst. Kennis die niet eerst wordt ‘geprepa-
reerd’ door de leraar, dominee of imam. Een goed 
voorbeeld hiervan is de rol van internet in de (de 
verdere) radicalisering van moslimjongeren. De 
traditionele imam doesn’t fit anymore en bovendien heeft 
hij “geen ballen”. Geradicaliseerde jongeren creëerden 
massaal hun eigen versie van de islam. Een versie die 
hun wel in staat stelt om hun strijd, tegen wat en wie 
dan ook, van een nieuw elan te voorzien. Ook het gros 
van deze jongeren is hoogopgeleid. En een simpele 
historische analyse van sociale onrust over de eeuwen 
heen leert dat niet “de arme sloebers” die revoluties 
ontketenden, maar de arme advocaten en andere 
gefrustreerde hoogopgeleiden. 

4 Tony Bair, Blaming a moral decline for the riots makes good headlines but bad policy, The Guardian, 20 augustus 2011. 
5 Zie www.cepr.org/pubs/dps/DP8513.asp. 
6 P. Mason, Why It’s Kicking Off Everywhere: The New Global Revolutions, Verso, 2012. Zie ook http://www.bbc.co.uk/blogs/newsnight/

paulmason/2011/02/twenty_reasons_why_its_kicking.html voor een 20-puntenlijst van hem waarom er zoveel sociale onrust is.

7 Zie Wikipedia voor verdere uitleg van het begrip.
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Keerpunt
Sociale onrust vormde vrijwel altijd een sleutelkeer-
punt in de moderne geschiedenis. In de marxistische 
dialectiek wordt sociale onrust als de drijfkracht achter 
sociale verandering en overgang van het feodalisme 
naar kapitalisme en eindelijk communisme8. Uit het 
CEPR onderzoek komt een duidelijke relatie naar voren 
tussen economische crises en de daarmee gepaard 
gaande bezuinigingen enerzijds en toename van sociale 
onrust anderzijds. Deze onrust kan verschillende 
gedaantes aannemen: van chaos tot totale verlamming 
van de maatschappij, met alle desastreuze gevolgen van 
dien voor de economische groei. Bij een bezuiniging 
vanaf 5% van het BNP worden minstens drie uitingen 
van sociale onrust gemeten. Die uitingen verharden 
naarmate de bezuinigingen grotere vormen aannemen. 
Het effect van bezuinigingen in termen van onrust is het 
meest waarschijnlijk als de bezuinigingen onevenredig 
een bevolkingsgroep treffen. Dezelfde correlatie zien 
wij bij vrijwel alle interventies van het IMF in de 
ontwikkelingslanden. De manoeuvreermarges – in 
termen van externe dreigingen en dergelijke die elites 
bij elkaar hielden tegen grote veranderingen – om 
onrust tegen te kunnen gaan – halen het niveau van het 
effect van de Koude Oorlog al lang niet meer. Gevestigde 
politiek en overheid domineren niet meer ‘de waar-
heid’. Brede maatschappelijke stromen hadden ernstige 
twijfels over het antiterrorismediscours van de over-
heid. Men gelooft simpelweg niet alles wat van de 
overheid afkomstig is. En het lukt overheden maar niet 
de vinger te leggen op de betekenis van de berichten-
swaps die jongeren onderling bedrijven. En als men 
eindelijk iets aan de virtuele wereld probeert te doen 
dan is het vaak beveiligen, beveiligen en nog eens 
beveiligen, zonder stil te staan bij het simpele feit dat je 
bij beveiligen al aan de late kant bent. Zoals preventie in 
de fysieke wereld de beste remedie is, zo is dat ook in de 

virtuele wereld. Zich bewegen op de supersnelle virtuele 
weg betekent ook zich onttrekken aan cameratoezicht 
en ‘meer blauw op straat’.    

Het hoeft geen betoog dat preventie, ook als het gaat 
om (onvermijdelijke) sociale onrust, nog steeds goud 
waard is. Sociale stabiliteit bestaat uit veel bouwstenen. 
Sociale onrust kan die bouwstenen behoorlijke schade 
toebrengen. Goed voorbereid zijn op eventuele maat-
schappelijke spanningen is een van bouwstenen om de 
schade op zijn minst beperkt te houden. Goede voor-
bereiding zorgt voor een adequate reactie wanneer 
onrust plaatsvindt. Doordat van tevoren goed is 
afgestemd weet iedereen wat haar/hem te doen staat 
en worden de aangelegde netwerken snel en efficiënt 
gemobiliseerd. Goed voorbereid zijn, betekent ook dat 
men goed op de hoogte is van een eventuele voedings-
bodem en kan men hierdoor tijdig inspelen op risico-
volle elementen zoals onvrede over het functioneren 
van (lokale) overheid.

Hoewel de kans op en de gevolgen van sociale onrust 
vele malen groter kunnen zijn, zijn (lokale) overheden 
hier veel minder op voorbereid dan op fysieke rampen 
die, ondanks de enorme schade die zij kunnen veroor-
zaken, vaak tot maatschappelijke saamhorigheid leiden. 
Sociale onrust, vooral als die uit interetnische spannin-
gen voortkomt, drijft mensen juist uit elkaar en dan kan 
de schade jaren voortduren.

Bij die voorbereiding horen ook internet en sociale 
media. Zoals eerder is opgemerkt speelt internet en met 
name sociale media, een cruciale rol in de snelheid 
waarmee memes zich verspreiden. Als het eenmaal op 
gang is gekomen, is er geen houden meer aan. Maar 
‘gelukkig’ praten ook virtuele ‘onrustzaaiers’ geregeld 
hun mond voorbij. Door ons alleen te concentreren op 
het beveiligen van onze computersystemen zullen wij 
de memes nooit ontvangen. De technologische ontwik-
kelingen maken het al lang mogelijk om de oorsprong 
van een meme te achterhalen. Door goede monitoring 
kunnen wij de technologie goed gebruiken om de 
wereld om ons heen beter te begrijpen.

FORUM houdt zich al jaren met het fenomeen maat-
schappelijke spanningen. Verschillende (actie)teams 
zijn in de loop van de tijd geformeerd, netwerken van 
sleutelfiguren aangelegd en diverse methodieken 
beschreven. Vanuit onze signaalfunctie zijn wij meer-
malen getriggerd door kleine gebeurtenissen die 
uiteindelijk bleken te duiden op grotere fenomenen 
zoals radicalisering, negatieve polarisatie en (interetni-
sche) spanningen. Mede gebaseerd op de lange ervaring 
ben ik niet helemaal gerust op wat komen gaat. Het 
gevecht tussen de Benidorm Bastards en Generatie de Klos 
kan zomaar uitbarsten!        

Cartoon: Arend van Dam
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Maatschappelijke onrust

Sociale media kunnen in tijden van sociale onrust 
mobiliserende effecten hebben, omdat ze gebaseerd 
zijn op sociale netwerken die zich aaneensluiten en 
uitbreiden. Dat kunnen netwerken zijn met strong ties 
van familie, vrienden en politieke medestanders, maar 
ook netwerken met weak ties, met verbindingen die 
vrijblijvender zijn. Netwerken waarvan je met één 
klik deel uit kunt maken en die je ook weer zo kunt 
afsluiten. Binnen al die netwerken van netwerken 
ontstaan onvermijdelijk invloedrijke hubs, of knoop-
punten die er voor zorgen dat er sneeuwbaleffecten 
gaan ontstaan. Als een site eenmaal in de lift zit en 
er steeds meer naar gelinkt wordt, stijgt deze in de 
internethiërarchie van de zoekmachines en komen 
er nog meer bezoekers. Ook bij Twitter werkt dat net 
zo: op ieder terrein ontwikkelt zich vrij snel een 
invloedrijke kopgroep die steeds meer volgers krijgt, 
terwijl de rest ver achterblijft. 

Omdat mensen bij sociale netwerksites zoeken naar 
gelijkgestemden kunnen er ook homogeniserende effecten 
optreden: om te laten zien dat ze er echt bij horen gaan 
ze net een stap verder in hun opstelling. Op discussie-
fora leidt dit vaak tot het uitdrijven van deelnemers met 
een afwijkende mening en vervolgens een radicalisering 
van standpunten. Dezelfde factoren spelen een rol bij 
de zogenaamde information cascades: bij het beoordelen 
en doorgeven van informatie laten mensen zich sterk 
beïnvloeden door het oordeel van anderen. Dat geeft 
mensen die aan het begin staan van zo’n keten veel 
invloed op hun ‘volgers,’ die de informatie weer 
doorgeven aan anderen zoals bij het retweeten op 
Twitter. Al deze processen vormen de basis voor de 

Peter Vasterman,
universitair docent Media en Journalistiek, 
Universiteit van Amsterdam
(www.vasterman.nl)

Sociale onrust
en sociale media

mediated crowd, de virtuele groepsvorming die kan leiden 
tot collectieve actie, ook op straat. Dat kan beginnen in 
besloten netwerken (Facebook) en zich vervolgens 
uitbreiden naar openbare netwerken zoals Twitter. 

Het startpunt van de grote ongeregeldheden in een 
groot aantal Engelse steden vorig jaar zomer lag bij een 
golf van berichten die meteen na het neerschieten van 
de 29-jarige Mark Duggan bij een mislukte arrestatie-
poging in Tottenham werden verspreid via het besloten 
Blackberry Messenger systeem (‘pingen’). Toen de 
rellen na een protestbijeenkomst voor het politiebureau 
op gang kwamen en zich gingen uitbreiden naar andere 
steden, werd dat versleutelde systeem gebruikt om 
iedereen te laten weten waar de rellen zouden gaan 
plaatsvinden. In tal van Engelse steden werden 
vervolgens op grote schaal vernielingen aangericht, 
winkels geplunderd en veldslagen geleverd met de 
politie, waarbij vijf doden vielen. 
De andere sociale media zoals Twitter gingen pas een 
rol gingen spelen nadat de rellen waren uitgebroken. 
Omdat er veel over de rellen werd getwitterd gingen er 
stemmen op om het systeem uit te schakelen om zo 
uitlokking en besmetting te voorkomen. Maar zoals 
later uit onderzoek bleek, maakten de relschoppers zelf 
geen gebruik van openbare fora om informatie te delen 
over plannen en locaties. Er verschenen dan ook 
nauwelijks oproepen tot geweld op Twitter en als het 
sporadisch wel gebeurde kwam er een stortvloed aan 
negatieve reacties los. Twitter speelde dus vooral een 
belangrijke rol als informatiebron, waarbij opviel dat de 
lijst met meest invloedrijke twitteraars werd aangevoerd 
door de belangrijke journalistieke media. Burgers 
gebruikten twitter ook om verslag te doen van de 
gebeurtenissen in hun wijk, vooral als journalisten en 
cameraploegen zich hadden moeten terugtrekken. De 
sociale media staan centraal in de discussie over de 
rellen, maar ook de traditionele media hadden grote 

De Arabische lente met de opstanden in Tunesië, Libië, Egypte, Jemen en Syrië, het internationale 
succes van Occupy Wall Street, de protesten van de ‘Verontwaardigden’ in Spanje, maar ook de 
grootschalige rellen in een reeks Engelse steden: 2011 stond in het teken van spontaan en massaal 
volksprotest, georganiseerd met behulp van de sociale media. Twee jaar daarvoor werd in Iran al 
duidelijk dat de mobiele telefoon in combinatie met sociale netwerksites als Facebook, Youtube en 
vooral Twitter een belangrijke rol kon spelen bij de organisatie van de protesten tegen het regime. 
En dankzij Project X in Haren heeft Nederland afgelopen september ook kennis kunnen maken met 
de virale werking van sociale media, al hadden deze rellen geen politieke dimensie.
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invloed: in interviews gaven daders achteraf aan 
geïnspireerd te zijn door de vele dramatische televisie-
beelden en vooral de beeldvorming dat de politie de 
controle op staat totaal kwijt was. 

In de aanloop naar Project X in Haren speelden 
Facebook en Twitter een belangrijke mobiliserende rol, 
maar de grote boost kwam pas toen de nieuwsmedia er 
massaal aandacht aan gingen besteden. De aankondi-
ging van de noodverordening door de burgemeester 
verhoogde de nieuwswaarde met als gevolg nog meer 
publiciteit en nog meer internetactiviteit. Net als in 
Londen heeft de interactie tussen sociale media en 
nieuwsmedia een belangrijke rol gespeeld. Ook is 
duidelijk dat - vergelijkbaar met Engeland - de harde 
kern van de relschoppers geen gebruik maakte van 
openbare netwerken om zich te organiseren. 

Het is moeilijk om de invloed van sociale media bij 
allerlei vormen van maatschappelijke onrust te 
overschatten, ze spelen een belangrijke, doorslag-
gevende rol, maar het gaat om complexe processen 
met een grote mate van onvoorspelbaarheid. Het is dan 
ook niet de vraag óf ze een belangrijke rol spelen, maar 
welke rol op welk moment. Wanneer komt de ketting-
reactie op gang? En vooral ook: wanneer niet? En 
waarom niet? 
Wat opvalt bij de rellen in Engeland is de positieve 
rol die Twitter heeft gespeeld bij het informeren van 
mensen, het bestrijden van oproepen tot geweld en de 
kop indrukken van geruchten. Na afloop van de rellen 
kwam via oproepen op Twitter een grootschalige 
schoonmaakcampagne tot stand. Ook waren er via 
Twitter inzamelingsacties voor gedupeerde winkeliers 
en andere slachtoffers. Verder kon de overheid gebruik 
maken van Twitter om snel, direct en zonder tussen-
komst van de media informatie te verspreiden. De 
miljoenen twitterberichten leverden ook veel  informa-

tie op voor instanties die moesten reageren in 
crisissituaties. 

Social media intelligence is dan ook het trefwoord in de 
vele beschouwingen over de ‘lessen van Londen’: het 
monitoren van sociale media om erachter te komen 
wat er in bepaalde kringen gaande is en welke hubs 
van belang zijn. Daar is in Engeland bij de Olympische 
Spelen in Londen afgelopen zomer een begin mee 
gemaakt. Probleem daarbij is natuurlijk de immense 
hoeveelheid berichten en het filteren van desinforma-
tie. Bovendien spelen er ethische en juridische issues 
bij het infiltreren van besloten groepen of het kraken 
van versleutelde boodschappen. Het is duidelijk dat 
er geautomatiseerde data-scrapers nodig zijn om de 
inhoud van sociale media te monitoren, maar dat 
vereist nogal wat investeringen en kennis van de snel 
veranderende subculturele ‘straattaal’ op internet. Het 
afsluiten van sociale netwerken tijdens rellen – ook in 
Nederland geopperd na ‘Haren’ – is in ieder geval een 
slecht idee volgens de onderzoekscommissie van het 
Britse Lagerhuis, omdat daarmee ook alle mogelijkhe-
den om sociale netwerken op een positieve manier te 
gebruiken wegvallen.  

Bronnen:
•	 	House	of	Commons	Home	Affairs	Committee	(2011).	

Policing Large Scale Disorder: Lessons from the disturbances of 
August 2011. Sixteenth Report of Session 2010–12. 
Volume I: Report, together with formal minutes. 
December 2011.

•	 	Reading the Riots. Investigating England’s summer of disorder. 
(2011). The Guardian in cooperation with The London 
School of Economics and Political Science.

•	 	Stephanie	Alice	Baker	(2011),	The	Mediated	Crowd:	
New Social Media and New Forms of Rioting. 
Sociological Research Online, 16 (4) 21.

Cartoon: Arend van Dam
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Aandacht voor percepties en doelgroepen
Het specifieke karakter van maatschappelijke onrust 
vraagt om een andere communicatieve aanpak dan 
fysieke crises als overstromingen of branden. De 
communicatie dient zich meer te richten op emotie en 
medeleven, in plaats van ratio en informeren. Het is van 
belang aandacht te hebben voor de verschillende 
percepties van de situatie en hier in je communicatie 
onderscheid in te maken. Er is vaak sprake van een groot 
verschil tussen de gepercipieerde dreiging en echte 
dreiging. Het gaat namelijk om subjectieve begrippen 
die verschillend kunnen worden waargenomen en 
geïnterpreteerd. Ook de nabijheid speelt een rol. Het 
maakt een verschil of burgers ter plekke zijn (private 
percepties) of voor hun beeld afhankelijk zijn van 
berichtgeving mond op mond of via de media (collec-
tieve percepties, vaak uitvergrotingen). Goed luisteren, 
onder andere via (social) media, is essentieel om deze 
percepties op te pikken, je doelgroepen en hun infor-
matiebehoefte te definiëren en te achterhalen waar of 
hoe je ze het beste bereikt.

Sociale netwerkbenadering
De dialoog is de beste strategie voor het de-escaleren 
van onrust. Hierin kunnen maatschappelijke organisa-
ties en sleutelfiguren een bepalende rol spelen. Het is 
dan ook van groot belang om met deze organisaties en 

Eva Barneveld, 
communicatieadviseur, NCC/NCTV

De rol van communicatie bij 
maatschappelijke onrust

personen in de koude fase een netwerk en goede relatie 
op te bouwen, zodat je tijdens een incident een beroep 
op hen kan doen en via hen kan aansluiten op de 
bestaande organisatievormen in een wijk. Niet alleen 
de geïnstitutionaliseerde instellingen en sleutel-
personen als politie, gemeente, burgemeester, minister, 
zijn van belang, maar juist ook (lokale) maatschappe-
lijke organisaties als buurtorganisaties, woningcorpora-
ties en verenigingen en personen als buurtregisseurs, 
religieuze leiders, muzikanten, kunstenaars, sporters of 
andere inwoners met veel aanzien en invloed in de wijk. 
Zij kunnen inzicht verschaffen in bestaande percepties 
en gevoelens en bijdragen aan de verspreiding van 
de-escalerende boodschappen.

Zichtbare aanwezigheid en heldere coördinatie
Het is belangrijk om meteen aanwezig te zijn, in beeld 
en in de discussie. Het publiek koppelt probleembesef 
immers aan zichtbaarheid. Ook als er geen nieuws is 
werkt het de-escalerend om aan te sluiten bij de 
bestaande gevoelens en percepties en procesinformatie 
te geven. Ook is het van belang om de coördinatie van 
de communicatie op een centraal punt te beleggen en 
boodschappen af te stemmen met alle betrokken 
organisaties. Dit zal in eerste instantie vaak de gemeen-
te zijn. Daarbij is het verstandig om één woordvoerder 
aan te wijzen die het voortouw neemt. De media zal 
altijd proberen te ‘shoppen’ bij verschillende woord-
voerders. Deze woordvoerder dient te worden gekozen 
op het niveau waarop de onrust plaats heeft, een 
menselijk gezicht te hebben en betrouwbaar te zijn 
voor de buurtbewoners (zoals een burgemeester). 

Goede contacten met de media 
De berichtgeving in de media kan ook een escalerend of 
de-escalerend effect hebben op de situatie. Vaak worden 
zij gezien als olie op het vuur. Zij kunnen bij gebrek aan 
informatie zelf feiten gaan invullen en dingen uitver-
groten. Zij maken bij de berichtgeving tijdens maat-
schappelijke onrust vaak gebruik van een conflictframe 
(frictie tussen personen, groepen, instellingen). Dit 
leidt vaak tot wantrouwen bij overheden om met hen 

Communicatie is een cruciale pijler binnen de aanpak van maat-
schappelijke onrust. Een effectieve crisiscommunicatie heeft een 
de-escalerende werking en draagt zo bij aan het beperken van 
de gevoelens van onveiligheid, de onrust en mogelijke schade.
Aangezien maatschappelijke onrust meestal lokaal begint, ligt 
het signaleren en de aanpak ervan in eerste instantie op dat 
niveau. Naarmate de ernst en omvang van de situatie toenemen 
kan het zijn dat eenduidige crisiscommunicatie vanuit de Rijks-
overheid nodig is.
Maatschappelijke onrust kent vele gezichten en is grillig. Een 
standaard draaiboek is er niet. Toch is er een aantal duidelijke, 
op alle niveaus geldende, aandachtspunten voor een effectieve 
de-escalerende aanpak van maatschappelijke onrust.

Gebruik je netwerk en durf te communiceren!

Maatschappelijke onrust
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samen te werken. Maar de media kunnen ook helpen de 
de-escalerende boodschap te verspreiden en laten zien 
hoe daadkrachtig de overheid het probleem aanpakt. 
Daarom is het van groot belang een goed netwerk van 
en relaties met de (lokale) media te hebben. Ook dit zal 
in koude fase moeten worden opgebouwd en onder-
houden.

Tone of voice
Communicatie tijdens maatschappelijke onrust vraagt 
om lef. De communicatie moet doelgericht, consistent 
en daadkrachtig zijn, zonder oorlogstaal te gebruiken. 
Daarnaast moet deze gaan over de feiten, zonder te 
speculeren of verdoezelen. Empathie speelt een grote 
rol, er dient te worden aangesloten op de beleving van 
de ontvanger. Daarbij is het is van groot belang om te 
relativeren, zonder te bagatelliseren. Media en politici 
hebben de neiging te overdrijven. Dit kan bijdragen aan 
een groter gevoel van onveiligheid. De boodschappen 
dienen voorzichtig geformuleerd te worden, want alle 
woorden, beelden en associaties dragen bij aan het 
beeld van de situatie. Positief geformuleerde zinnen 
hebben vaak een de-escalerende werking. 

Speciale aandacht voor sociale media
Maatschappelijke onrust vraagt om snelle en effectieve 
communicatie, anders bepalen anderen het beeld en 
neemt de kans op geruchten toe. Met de opkomst van 
social media is dit nog belangrijker geworden. Sociale 
media vergroten de snelheid en het bereik van bericht-
geving en het gemak waarmee losse individuen zich 
kunnen organiseren en mobiliseren. Aan de ene kant is 
het van belang via sociale media te luisteren: signaleren 
vooraf en een beeld vormen van bestaande percepties 
tijdens een incident of onrust. Hier pas je je boodschap-
pen op aan. Daarnaast is het van belang om zelf 

zichtbaar te zijn op sociale media met je boodschap 
door deel te nemen aan de discussie en beeldvorming 
op de plekken waar deze plaatsvinden. Gebruik en inzet 
van sociale media vraagt visie van de lokale overheid, 
bestuurders die actief gebruik maken van sociale media 
en kennis van de netwerken die er zijn op lokaal niveau 
(social community sites) en welke personen hierin een rol 
vervullen. 

Conclusie
Een goede voorbereiding is essentieel voor communi-
catie tijdens maatschappelijke onrust. Investeringen in 
netwerken van en relaties met (lokale) maatschappelijke 
organisaties, (social) media en sleutelfiguren zijn 
cruciaal. Evenals een sterke luisterfunctie, heldere 
coördinatie van de communicatie en een daadkrachtige, 
maar empatische en relativerende tone of voice. 
De opkomst van sociale media stelt ons voor nieuwe 
uitdagingen. Dit zagen we eerder bij de Arabische Lente. 
De onrust in Haren is hier nog een recenter voorbeeld 
van. Waar voor de ontstane onrust in de Arabische 
wereld duidelijk een voedingsbodem en daaraan gerela-
teerde incidenten waren (de eerste twee factoren die 
maatschappelijke onrust definiëren), was dit in Haren 
niet het geval. Wel was hier sprake van massale ernstige 
aantastingen van de openbare orde en veiligheid. Een 
uitnodiging op Facebook vormde het begin, maar op dit 
moment woedt een heftige discussie over de mogelijk 
mobiliserende en escalerende rol van juist de traditio-
nele media in deze casus. De vraag is of en hoe commu-
nicatie vanuit de overheid in dit geval had kunnen 
bijdragen aan de-escalatie. En of de huidige definitie 
van maatschappelijke onrust nog wel toereikend is. 
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Groot-Brittannië zou een jaar later een geslaagde 
Olympische zomer nodig hebben om de reputatie-
schade van die hete week in augustus 2011 te boven te 
komen. Beelden van brandende huizenblokken, in 
capuchontruien gehulde relschoppers en machteloos 
bij massale plunderingen toekijkende politieagenten 
waren live te zien op de BBC en gingen de wereld over. 

De trieste balans van vijf dagen rellen, waaraan naar 
schatting ruim 15.000 relschoppers hadden deelge-
nomen: vijf dodelijke slachtoffers, ruim 2.500 meer of 
minder beschadigde winkels, 3.051 strafzaken (waarvan 
53% met verdachten onder de 20) en een financiële 
schadepost van ongeveer 500 miljoen pond. Hoe is 
deze wijdverbreide uiting van een schier collectief 
ongenoegen, of – zoals door sommigen gesteld – het 
ontbreken van moreel besef bij een significant deel van 
de bevolking te verklaren? Met deze en andere grote 
vragen zag de ontwrichte Britse samenleving zich 
geconfronteerd. Was de onrust het werk van een 
twitterende en facebookende criminele onderklasse, 
exponent van een moreel teloorgegane Britse samenle-
ving? Waren de rellen en plunderingen, die zich 
uiteindelijk zouden voordoen in 66 stedelijke gebieden, 
zonder precedent? En welke lessen kan Nederland leren 
uit de overzeese chaos?

Criminele onderklasse
Op de laatste dag van de rellen verklaarde de conserva-
tieve Britse premier David Cameron dat zijn regering de 
rellen beschouwde als ‘criminality, pure and simple’. Toen 
de rook was opgetrokken, voegde hij hier in het Britse 

Jelle Bosch, 
junior-onderzoeker Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme

‘criminality, 
 pure and simple?’

Lagerhuis aan toe: ‘These riots were not about race, [..] not 
about Government cuts, [..] not about poverty, it’s about culture. A 
culture that glorifies violence, shows disrespect to authority and 
says everything about rights but nothing about responsibilities’. 
Het verhaal van de Britse overheid – niet alleen vertolkt 
door Cameron, maar ook door de voormannen van de 
twee andere grote Britse partijen, Nick Clegg en Ed 
Milliband, verschillende deskundigen in de media en 
hoge politiefunctionarissen – was helder: de rellen 
waren crimineel, de relschoppers waren criminelen en 
zij hadden slechts criminele motieven. 
De framing van de relschoppers als pure criminelen 
was niet onbegrijpelijk. Want hoe kunnen de beelden 
van in brand gestoken tapijtwinkels, straatgevechten in 
Tottenham en geplunderde elektronicawinkels beter 
worden ingepast in een goed te verkopen verhaal, 
anders dan door de relschoppers weg te zetten als pure 
criminelen? Bovendien kwam dit verhaal de Britse 
overheid niet slecht uit. Ze kon hiermee namelijk de 
verantwoordelijkheid voor het ontstaan van de rellen 
afwijzen, omdat het klaarblijkelijk niet de slechte 
sociaaleconomische omstandigheden van de relschop-
pers, niet het veel bekritiseerde en als racistisch ervaren 
stop-and-search beleid van de politie, noch de (zwarte) 
doden door politieoptreden waren die de rellen hadden 
veroorzaakt. De oorzaak was louter en alleen het 
criminele gedrag van de relschoppers. Deze eenduidige, 
maar te simplistische interpretatie had als gevolg dat 
ook de aanpak van het probleem simpel kon zijn: een 
hard zero-tolerance optreden van politie, openbaar 
ministerie en rechterlijke macht. Deze keiharde aanpak 
diende te worden gecombineerd met morele bijscho-

Inmiddels een jaar geleden werd Groot-Brittannië geraakt door de grootste uitbraak van 
maatschappelijke onrust sinds de Tweede Wereldoorlog. De straten van onder meer Londen, 
Manchester, Salford en Birmingham waren het toneel van meerdaagse en ernstige onge-
regeldheden, die begonnen in de Londense wijk Tottenham nadat de 29-jarige Mark Duggan 
door de politie was doodgeschoten. 

Rellen in Groot-Brittannië: 
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ling – door ouders of scholen – van de ‘lost generation’. 
Het was immers de ‘cultuur’ van een deel van deze 
generatie, die het daadwerkelijke probleem vormde. 

Zonder precedent?
Grootschalige rellen laten zich niet verklaren met één 
verhaal. Dat is de constante in de vele onderzoeken naar 
rellen in het verleden en dat kwam ook duidelijk naar 
voren in recente onderzoeken – onder meer van The 
Guardian en The National Centre for Social Research – 
naar de rellen in Groot-Brittannië. In Tottenham bleek 
sprake van een klassieke anti-police riot, met opval-
lende gelijkenissen met de rellen in de Utrechtse wijk 
Ondiep en de Graafsewijk (Den Bosch) in respectievelijk 
2007 en 2000. Op andere plekken in Groot-Brittannië 
was juist sprake van door relschoppers uitgelokte 
ongeregeldheden met de politie bij wijze van geweld-
dadig protest, dan wel uit sensatiezucht. Deze onge-
regeldheden vertoonden opmerkelijke parallellen met 
de rellen in Hoek van Holland in 2009. Op weer andere 
plaatsen leidde het ontstane gezagsvacuüm tot opportu-
nistische plunderingen, waarvoor we in Nederland 
weinig vergelijkingsmateriaal hebben, maar in de 
Verenigde Staten (bijvoorbeeld de rellen in Los Angeles 
in 1992) des te meer. In de Londense wijken Ealing en 
Croydon ten slotte leken de relschoppers zich te 
verenigen rondom een soort klassenstrijd en werd de 
politie juist gemeden. Hier werden vooral welgestelde 
burgers en high-end winkels als doelwit gekozen, een 
praktijk die ook antiglobalistische of antikapitalistische 
protesten vaak karakteriseert.

De uitkomsten van de aangehaalde, recente onderzoe-
ken zijn niet opzienbarend. Eerdere onderzoeken, zoals 
bijvoorbeeld die van de Kerner Commissie hebben 
vergelijkbare resultaten opgeleverd. Dit onderzoek naar 
de stadsrellen in Amerika uit de jaren 60 van de vorige 
eeuw had als belangrijkste uitkomst dat zowel motivatie 
als achtergrond van de relschoppers zeer uiteenlopend 
bleken. Zo werden sommigen gemotiveerd door een 
strijd tegen de politie, waar anderen zich richtten op 
outsiders (etnisch of economisch bepaald) of zich 
keerden tegen bezit. Een laatste groep – de opportunis-
ten – maakte gebruik van het ontstane machtsvacuüm 
om oude rekeningen te vereffenen of om te plunderen. 
Bovendien werd aangetoond, dat relschoppers vaak 
juist geen doorgewinterde criminelen waren: ze waren 
vaker in gemeenschapsorganisaties actief, relatief beter 
opgeleid en politiek bewuster  dan hun niet-relschop-
pende buurtgenoten.

Lessen voor Nederland?
Nederland is in het verleden geconfronteerd met relatief 
kleinschalige manifestaties van de verschillende 
rel-typen. Een zich gelijktijdig voordoen van alle 
rel-typen zoals in Engeland het geval was, ligt in 
Nederland gelukkig niet in de lijn der verwachtingen. 
De Nederlandse politie is daarvoor op een te duurzame 
manier in de samenleving verankerd en heeft daardoor 
met haar partners beter zicht en grip op sluimerende 
onrust. Bovendien zijn de etnische, maar ook de 
economische tegenstellingen in Nederland minder 
scherp dan aan de andere kant van het Kanaal. Dit wil 
echter niet zeggen dat de Nederlandse overheid niets 
kan leren van de Britse rellen van 2011. Zowel op tactisch 
als op strategisch gebied zou het een gemiste kans zijn 
om de lessen die de Britse politie van de aanpak van de 
rellen heeft geleerd niet ook in Nederland om te zetten 
in beleidsaanpassingen. Zo is de (verdere) ontwikkeling 
van een social media analyse-eenheid voor openbare 
ordehandhaving aanbevelingswaardig, net als een 
herbezinning op politietactieken bij ‘moderne’ (lees: 
zich snel verplaatsende) ongeregeldheden.   
 
Maar de belangrijkste les voor de Nederlandse overheid 
is om bij complexe gebeurtenissen als grootschalige 
rellen haar eigen burgers een genuanceerd verhaal te 
vertellen. Het streven van de Britse overheid om de 
schokkende gebeurtenissen in één verhaal, namelijk dat 
van irrationele criminaliteit, te vangen, was niet te 
rijmen met de lessen uit het verleden, noch met de 
gebeurtenissen van augustus 2011. Als de Britse overheid 
in navolging van haar interpretatie van de rellen kiest 
voor een repressief beleid, doet zij er verstandig aan de 
Olympische Spelen ook de komende decennia naar 
Londen te halen.      

Cartoon: Arend van Dam
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De Britse veiligheidsdienst MI5 waarschuwde in juni 
2012 publiekelijk dat bij een eventueel uiteenvallen van 
de eurozone ideologisch gemotiveerd geweld in Europa 
kan gaan toenemen. De Britse dienst stelde dat door 
bezuinigingen de overheid, etnische minderheden of 
immigranten doelwit van geweld kunnen worden 
omdat zij door sommigen als schuldigen voor de crisis 
worden aangemerkt. Hierbij verwees het hoofd van MI5 
naar de toegenomen gewelddadigheden in Griekenland, 
zoals bekend uitzonderlijk hard getroffen door eerst de 
kredietcrisis (2008) en de eurocrisis vanaf 2009. Hoewel 
de situatie in Griekenland zowel financieel-economisch 
als politiek wezenlijk anders is dan in het stabiele 
Noordwest-Europa, is het goed de vraag te stellen wat 
de vermeende correlatie is tussen de financieel-econo-
mische crisis en ideologisch geweld in Griekenland.

Economische malaise en onrust in Griekenland sinds 
2009
De grote financieel-economische problemen van 

Menno Donia,  
analist bij de NCTV 

Leren van Griekenland?
Griekenland werden internationaal duidelijk in 2009 
toen bleek dat Griekenland de eigen schulden niet meer 
zelfstandig kon financieren. In ruil voor internationale 
leningen werd begonnen met het doorvoeren van 
hervormingen en bezuinigingen die grote maatschap-
pelijke repercussies bleken te hebben. De oplopende 
werkloosheid van 6,6% in 2008 tot 24% in september 
2012 (jongerenwerkloosheid van 53,9% in september 
20122), de inkomensdalingen en belastingverhogingen 
leidden tot grote maatschappelijke onrust in de vorm 
van grootschalige stakingen en demonstraties.

Gewelddadige anarchisten terug van – kortstondig 
– weggeweest
Sinds het einde van de militaire junta in 1974 was er in 
Griekenland sprake van geweld door  terroristische 
groeperingen van vooral marxistisch-leninistische en 
anarchistische huize die zich richtten tegen doelwitten 
van de Griekse staat en Amerikaanse posten in Grieken-
land. Begin deze eeuw was er in Griekenland kortston-
dig de hoop dat dit geweld tot het verleden zou gaan 
behoren, nadat in 2002 de belangrijkste marxistisch-
leninistische organisatie ’17 November’ (N-17) werd 
opgerold. De jaren daarna, al voor de crisis, bleek echter 
een nieuwe generatie op te staan, georganiseerd in 
nieuwe anarchistische groeperingen als de Revolutio-
naire Strijd (RS), de Samenzwering van de Cellen van 
Vuur (SCV) en de Revolutionaire Sekte. Volgens cijfers 
van Europol steeg het aantal links-terroristische aan-
slagen (verijdeld en geslaagd) van twee in 2007 tot gemid-
deld vijftien in de jaren 2009 tot en met 2011. Het jaar 
2010 bleek vooralsnog het meest dodelijk, met zes dode-
lijke slachtoffers door toedoen van links-terroristen. 

1 ‘Aanbieding Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 27’,  http://www.nctb.nl/Actueel/DTN/, 12 december 2011.
2 ‘Griekse werkloosheid bereikt recordhoogte in tweede kwartaal’,

 http://www.beurs.nl/nieuws/Buitenland/3171011/griekse-werkloosheid-bereikt-recordhoogte-in-tweede-kwartaal, 8 januari 2012.

Economische crisis als aanjager ideologisch gemotiveerd geweld 

‘Een verergerende economische crisis kan maatschappelijke 
instabiliteit veroorzaken en de kans op ideologisch geïnspireerd 
geweld doen toenemen’. Dat stelde de NCTV in het Dreigingsbeeld 
Terrorisme Nederland van december 2011.1 Extremistische en 
terroristische groepen zijn immers gebaat bij grote maatschappelijke 
onrust, boosheid en onvrede. In een dergelijke crisisachtige context 
kunnen ze namelijk hun eigen radicale ideologische ‘oplossing’ 
versterkt over het voetlicht brengen, hun aanwas vergroten omdat 
relatief meer mensen vatbaar zijn voor radicalisering en eventueel 
door middel van een gewelddaad de maatschappij verder ont-
wrichten. In Nederland zijn daar vooralsnog geen indicaties voor.
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Deze toename van anarchistisch geweld kan niet 
uitsluitend worden verklaard door de economische 
crisis; de ontwikkeling was immers al eerder in gang 
gezet voor het begin van de crisis en intensiveerde in 
2008 nadat de Griekse politie tijdens een demonstratie 
een zestienjarige jongen doodde. Niettemin speelt de 
financieel-economische crisis in verschillende opzich-
ten een zeer belangrijke rol. Ten eerste is de crisis een 
belangrijk propagandamiddel van links-terroristische 
organisaties in Griekenland. Zo stelde een aan SCV 
gelieerde groepering dat ‘de Grieken het systeem van 
zich moeten afwerpen omdat de economische en 
politieke crisis de mislukking van het systeem bewij-
zen’.3 De RS stelde in 2009 dat de maatschappelijke 
condities voor revolutionair geweld in Griekenland 
beter waren dan ooit tevoren. 

Ten tweede lijkt de doelwitselectie van de links-
terroristen deels geïnspireerd door de crisis. Zo werd 
de aanslag op de aandelenbeurs in Athene in september 
2009 volgens RS gekozen om de Griekse economische 
problemen te onderstrepen. De beurs was volgens de 
groepering het symbool van een ‘belangentegenstelling 
tussen plutocraten en de uitgebuite klassen’. Volgens 
een communiqué van de SCV was de aanslag op een 
Griekse gevangenis een poging om de Griekse staat 
te verzwakken als reactie op het afkondigen van nieuwe 
bezuinigingen. 

Ten slotte wijzen Griekse analisten erop dat jongeren 
veelal op universiteitscampussen door anarchistische 
groeperingen worden gerekruteerd. Jongeren zouden 
door de crisis vatbaarder zijn dan voorheen omdat 
zij geen toekomstperspectief menen te hebben in 
Griekenland. 

Niet-westerse allochtonen zondebok bij rechts-
extremisten 
Sinds 2010 verschenen er steeds meer mediaberichten 
dat illegalen en niet-westerse allochtonen in Grieken-
land in toenemende mate slachtoffer werden van 
gewelddadige aanvallen. Dit gebeurt in veel gevallen 
door gemaskerde mannen die met steekwapens 
allochtonen ernstig verwonden. In 2012 vielen hierbij, 
voor zover bekend, de eerste doden. De totale omvang 
van het geweld is onbekend. Dit kwam omdat de inci-
denten tot voor kort niet door Griekse autoriteiten 
werden geregistreerd. Vele illegalen durfden namelijk 
uit vrees voor uitzetting geen aangifte te doen. Critici 
geven daarnaast aan dat Griekse politie ook geen 
prioriteit gaf aan het registreren en het tegengaan van 
geweld tegen immigranten. 

De problematiek rondom illegalen in Griekenland is 
niet nieuw. Al sinds begin deze eeuw heeft Griekenland 
te kampen met een kolossale toestroom van illegalen. 
Volgens cijfers van de EU bereikte in 2010 90% van de 
illegale migranten in de EU het continent via de poreuze 
Grieks-Turkse grens.4 De Griekse autoriteiten gaven aan 
dat er bijna een miljoen illegalen in Griekenland 
verblijven. Deze verblijven vooral in door criminaliteit 
getroffen achterstandswijken van grotere steden. 
De niet-westerse allochtoon is in Griekenland bij 
rechts-extremisten de klassieke zondebok tijdens een 
grootschalige crisis. Zo zijn er de laatste jaren diverse 
burgerwachten in Griekenland opgericht om de burger 
te beschermen tegen immigranten. Naar eigen zeggen 
omdat de politie door bezuinigingen niet meer in staat 
zou zijn veiligheidstaken uit te voeren. Deze burger-
wachten worden veelvuldig in verband gebracht met het 
geweld tegen buitenlanders. Een belangrijke rol bij het 
migrantenvijandelijke klimaat is weggelegd voor de 
extreemrechtse politieke partij de Gouden Dageraad, 
die weliswaar al sinds 1993 bestaat maar tot voor kort 
een marginale rol speelde. Tijdens de verkiezingen in 
juni 2012 haalde de partij echter 7% van de stemmen. 

De Gouden Dageraad (GD), ageert tegen de bezuini-
gingen van de Griekse regering en de toegenomen 
criminaliteit. De partij wijt de werkloosheid niet aan de 
financieel-economische crisis, maar aan de immigran-
ten die de banen van de Grieken zouden afpakken. De 
partij die zich hult met neonazistische symboliek, maar 
zichzelf ‘nationalistisch’ noemt, wil alle buitenlanders, 
legaal en illegaal, het land uitzetten. GD heeft een 
ambivalente verhouding tot geweld. Officieel distanti-
eert zij zich ervan, maar vele leden namen persoonlijk 
deel aan gewelddadige acties van de burgerwachten. 

Conclusie
In Griekenland, een land met een naoorlogse traditie 
van ideologisch geweld, blijkt de financieel-economi-
sche crisis inderdaad een belangrijke voedingsbodem 
voor gewelddadig extremisme. Dit geweld ontstaat niet 
vanuit het niets: bestaande maatschappelijke spannin-
gen of al ingezette ontwikkelingen van extremistische 
groepen blijken te worden versterkt, die vervolgens in 
sommige gevallen gewelddadig escaleren. Griekenland 
is hiermee uiteraard niet uniek: deze genoemde wissel-
werking tussen een ernstige economische crisis en de 
toename van ideologisch gemotiveerd geweld heeft 
zich in de geschiedenis vaker voorgedaan, maar is geen 
historische wetmatigheid.

3 G. Papadopoulos, ‘Anarchists in the Birthplace of Democracy’, in: Jamestown Terrorism Monitor, 12 juli 2012.
4 http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/34939/in-griekenland-kun-je-een-europees-paspoort-huren-om-de-eu-in-de-komen.html.
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Het kan ‘zomaar’ gebeuren: de ene dag lijkt er niets aan 
de hand in een bepaalde wijk, de volgende dag slaat de 
vlam in de pan en zijn er rellen, is er onrust en angst. 
We zagen het in verschillende Britse steden vorig jaar 
zomer. Gewone woonwijken waren ‘opeens’ het toneel 
van rellen en plunderingen. Dat gebeurde ook in de 
Belgische plaats Molenbeek, nadat een vrouw in niqab 
weigerde zich te identificeren. Andere voorbeelden zijn 
de rellen in de Graafsewijk in Den Bosch, de onrust in de 
wijk Terweijde in Culemborg en de weggepeste 
bewoners in de Utrechtse buurt Leidsche Rijn.

Een maatschappelijk incident kan het startschot zijn van 
onrust en rellen. Sociale calamiteiten, die een grote 
impact hebben op de samenleving. Daar waar gemeen-
ten rampenplannen hebben voor fysieke calamiteiten, 
zoals een grote brand, overstroming, ontsporing van 
een trein enzovoorts, is er doorgaans minder aandacht 
voor sociale calamiteiten. Veiligheidsregio’s oefenen 
ingewikkelde scenario’s, maar hoe te handelen bij 
sociale calamiteiten wordt veel minder geoefend. 
Maatschappelijke spanningen zijn soms onvermijdelijk. 
In een samenleving waar mensen met verschillende 
achtergronden, culturen, opvattingen en religies dicht 
bij elkaar wonen, kunnen gemakkelijk conflicten ont-
staan. Deze conflictsituaties moeten zo snel mogelijk 
worden beheerst. Gebeurt dat niet, dan ontstaat er 
gebrek aan sociaal vertrouwen in elkaar, in gezags-
dragers en instanties.

Juist op het moment dat de sociale veiligheid in gevaar 
komt, wordt het veiligheidsgevoel van de burger aange-
tast en wordt adequaat en doortastend optreden van 
de overheid verwacht. Die overheid zal daarvoor een 
beroep doen op de partners in de zogeheten ‘lokale 
driehoek’: burgemeester, officier van justitie en 
politiechef. Volgens het sociaal calamiteitenplan (SCP) 

Sociaal calamiteitenplan!
Maatschappelijke onrust? 

wordt deze driehoek aangevuld tot een vierhoek, vijf-
hoek of zeshoek met een wijkmanager, jongerenwerker, 
vertegenwoordiger van een welzijnsorganisatie, van de 
GGZ, het Veiligheidshuis en/of andere partners. De 
burgemeester roept een sociaal calamiteitenteam 
(SOCA-team) bijeen voor een reeks korte krachtige 
bijeenkomsten afhankelijk van de fase en ontwikkeling 
van de calamiteit. Er wordt beraadslaagd volgens het 
stramien beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvor-
ming (BOB). De situatie wordt in beeld gebracht, beoor-
deeld en er worden besluiten genomen en duidelijke 
afspraken gemaakt: wie doet wat. Die afspraken zijn 
niet vrijblijvend. Bij discussie hakt de burgemeester de 
knopen door. Hij is en blijft immers eindverantwoorde-
lijk voor de openbare orde en veiligheid. 

Hoe belangrijk een gedegen voorbereiding is bij een 
dreigende sociale calamiteit heb ik als burgemeester 
van Weert in de praktijk ervaren. Van een sociaal zeer 
zwak gezin werd een ouder door de buren, de straat en 
de buurt beschuldigd van incestueuze handelingen. De 
maatschappelijke spanningen in de wijk liepen heel 

Gemeenten kunnen zich beter voorbereiden op maatschappelijke onrust, óók wanneer er geen 
sprake is van een GRIP-situatie. Vaak hebben sociale calamiteiten een diepere voedingsbodem. 
Het probleem kan in een vroeg stadium worden herkend en aangepakt. Daarbij is een sociaal 
calamiteitenplan een nuttig en noodzakelijk instrument, aldus burgemeester Jacques Niederer van 
de gemeente Roosendaal.

mr. Jacques M.L. Niederer, 
burgemeester van Roosendaal
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hoog op. Op een bepaald moment zat men elkaar op 
straat zelfs achterna met slagersmessen. De zaak werd 
nog explosiever door landelijke media-aandacht.

Naar aanleiding van deze ervaringen hebben we toen in 
Weert een sociaal calamiteitenplan ontwikkeld in 
samenwerking met FORUM, Instituut voor 
Multiculturele Vraagstukken. In het plan is op heldere 
en pragmatische wijze verwoord wat de overheid moet 
doen als de maatschappelijke vlam in de pan slaat en 
welke partijen op welk cruciaal moment moeten 
worden ingeschakeld. Aan de hand van duidelijke 
schema’s wordt het SOCA-team via steekwoorden en 
vragen door de vergaderingen geleid, zodat het 
probleem van alle kanten wordt bekeken. Deze 
schema’s resulteren in heldere besluiten waarmee de 
calamiteit effectief kan worden aangepakt. Verder wordt 
veel aandacht besteed aan het onderdeel ‘communica-
tie’. Goed communiceren kan escalatie voorkomen. 
Social media worden ingezet. Voor de pers worden 
persconferenties georganiseerd. In het SCP staat dus 
duidelijk aan de hand van schema’s, modellen en 
voorbeelden, welke lijnen moeten worden gevolgd. 
Kortom: een handig en praktisch plan bij een sociale 
calamiteit. Ik roep samen met FORUM alle gemeenten 
op om dergelijke plannen op te stellen en klaar te 
hebben liggen voor als er zich onverhoopt een sociale 
calamiteit voordoet of dreigt voor te doen.

Ik liet wederom een sociaal calamiteitenplan ontwikke-
len toen ik burgemeester werd van Roosendaal. 
Bovendien is het sociaal calamiteitenplan opgenomen 
in het Roosendaalse Integraal Veiligheidsplan (IVP) dat 
door de gemeenteraad is vastgesteld. FORUM organi-
seerde onlangs een calamiteitenoefening voor de 

gemeente Roosendaal. We hebben het plan dus daad-
werkelijk theoretisch geoefend met een fictieve casus. 
Overigens hebben we recent ook praktijkervaring 
opgedaan toen maatschappelijke onrust dreigde 
rondom een zedenzaak. Het SOCA-team bestond toen 
uit de ‘lokale driehoek’ burgemeester, officier van 
justitie en politiechef aangevuld met een gedragsdes-
kundige en met de voorzitter van een vereniging waar 
de delinquent bij was aangesloten. Daarnaast hebben 
we toen gesproken met adviseurs van het Instituut voor 
Veiligheids- en Crisismanagement COT, dat adviseert 
over veiligheidsonderwerpen en crisismanagement. Het 
SOCA-team is toen in positie gebracht om erger te 
voorkomen en met succes.

Ik zou collega-bestuurders willen adviseren zich goed 
voor te bereiden op eventuele sociale calamiteiten; kom 
beslagen ten ijs. Net als bij fysieke calamiteiten zoals 
een bosbrand, wateroverlast of een gifwolk, geldt ook 
voor sociale calamiteiten: voorkomen is beter dan 
genezen. Een sociaal calamiteitenplan is een nuttig 
instrument daarbij. FORUM richt daarom ook de 
Stuurgroep Sociale Calamiteiten op. De agenda van deze 
stuurgroep zal het Sociaal Calamiteiten Plan bevatten. 
Ondergetekende neemt daarin zitting als voorzitter. 
Het sociaal calamiteitenplan van Roosendaal staat 
op www.roosendaal.nl/sociaalcalamiteitenplan en 
de aanpak van FORUM staat op www.forum.nl/
lokaleaanpakspanningen 

Evaluatieonderzoek ‘Haren’
Naar aanleiding van de grootschalige verstoring van 
de openbare orde in Haren is in opdracht van de 
gezagsdriehoek van de gemeente een evaluatie-
onderzoek gestart onder leiding van de heer J. Cohen. 
Hij wordt aangesteld als voorzitter van een onafhan-
kelijke, breed samengestelde commissie, met een 
mix van wetenschappelijke kennis en actuele 
praktijkervaring. De kernbezetting bestaat uit:

•	 Job	Cohen,	oud-burgemeester	Amsterdam;	
•	 	Gabriël	van	den	Brink,	hoogleraar	Bestuurskunde	

aan	de	Universiteit	van	Tilburg;	
•	 	Otto	Adang,	lector	Openbare	orde	en	

Gevaarbeheersing	aan	de	Politieacademie;	
•	 	Jan	van	Dijk,	hoogleraar	Communicatieweten-

schappen en Nieuwe media aan de Universiteit 
Twente.

De evaluatie dient meerdere doelen: het afleggen van 
verantwoording als overheid, het krijgen van meer 
inzicht in dit nieuwe fenomeen en het leren van lessen 
voor de toekomst. 
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Inmiddels heeft het merendeel van de 
burgemeesters kennisgemaakt met een of 
meer scenario’s uit de game. Een van de 
scenario’s die het NGB vorig jaar met het 
ministerie van Veiligheid en Justitie heeft 
geschreven richt zich op maatschappelijke 
onrust. In het scenario zijn onder meer 
bestuurlijke lessen uit Ondiep, Gouda, 
Culemborg en de Graafse Wijk in Den Bosch 
verwerkt. In de game krijgen burgemeesters 
acht dilemma’s voorgeschoteld. Een 
burgemeester kan geen “goed” of “fout” 
antwoord geven. Het gaat om het meewe-
gen van diverse randvoorwaarden om tot 
een onderbouwd besluit te komen. Daarbij 
gaat het bijvoorbeeld om het maken van 
een afweging als landelijke politici zich 
aandienen zodra het rommelt in de stad. 
Beseft de burgemeester wat de uitstraling 

Wouter Jong,  
adviseur crisisbeheersing Nederlands 
Genootschap van Burgemeesters

Bestuurlijke afwegingen
in een grillig scenario

wordt als Haagse politici poolshoogte 
komen nemen? En weet hij welke kansen 
hij mogelijk laat lopen als de politici niet 
welkom zijn?

Het scenario maatschappelijke onrust lijkt 
bij uitstek een scenario met complexe 
bestuurlijke dilemma’s te zijn. Want keer op 
keer blijkt de bestuurder bij het aanpakken 
van maatschappelijke onrust op een dun 
koord te moeten balanceren. Hoe reageer je 
proportioneel, zonder het verwijt te krijgen 
de situatie te bagatelliseren? Wanneer zet je 
noodbevoegdheden in om een wijk af te 
grendelen en wanneer kijk je de situatie nog 
even aan? Hoe opereer je in de driehoek 
met officier van justitie en politie? Waar trek 
je de lijn tussen ‘tolereren’ en ‘ingrijpen’ en 
wat doet dat met de beeldvorming? Besef je 

dat beslissingen nog tot in lengte van 
jaren hun sporen kunnen nalaten in de 
lokale samenleving? De situationele 
afhankelijkheid komt duidelijk naar voren 
tijdens de nabespreking van het maat-
schappelijke onrust scenario. Wat een 
burgemeester in een stad tolereert wordt 
in de context van een dorp soms direct 
aangepakt. Of omgekeerd. Elke bestuurder 
maakt binnen de geschetste context steeds 
zijn eigen afwegingen. Of het nu gaat om 
het actief betrekken van de media, het 
inzetten van noodbevoegdheden of de 
inzet van buurtvaders om de geest weer 
in de fles te krijgen. Het maakt duidelijk 
hoe grillig een scenario met maatschap-
pelijke onrust kan verlopen. De bestuurder 
opereert vanuit een glazen huis. Iedereen 
kijkt mee en iedereen vindt er het zijne 
van. 

Er is bij de game geen standaardoplossing 
voor handen. Wel lijkt het nuttig te zijn 
om vooraf met colllega burgemeesters 
de voors en tegens van de verschillende 
dilemma’s te hebben besproken. En dat is 
precies wat de Burgemeestersgame voor 
ogen heeft; met elkaar na te denken over 
de eigen positie als een grillig scenario als 
maatschappelijke onrust zich onverhoopt 
voordoet.
De door TNO, Thales, T-Xchange en de Hoge-
school voor de Kunsten Utrecht ontwik-
kelde Burgemeestersgame is beschikbaar 
via de Academie voor Crisisbeheersing van 
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid 
(NIFV). Via de Academie voor Crisisbeheer-
sing kunnen de Veiligheidsregio’s zelf het 
scenario maatschappelijke onrust en 
andere bestuurlijke scenario’s met 
(loco)burgemeesters en hun adviseurs 
spelen. Neem daarvoor contact op met 
Debora Bakker van het NIFV (debora.
bakker@nifv.nl).

De afgelopen jaren is het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) 
nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Burgemeestersgame. 
Deze ‘serious game’ helpt burgemeesters om zich te verplaatsen in lastige 
bestuurlijke dilemma’s in uiteenlopende scenario’s. Van natuurbranden tot 
gezinsdrama’s, van de terugkeer van zedendelinquenten tot infectieziekten. 
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Onrust als effect van dieperliggend probleem
Maatschappelijke onrust - of soms sociale crises 
genoemd – is een veelgehoord begrip in de crisis-
beheersing. Steeds vaker willen gemeenten, veilig-
heidsregio’s maar soms ook bedrijven en bijvoor-
beeld onderwijsinstellingen oefenen met het thema 
‘maatschappelijke onrust.’ Ook worden procedures en 
scenario’s uitgewerkt. In die oefeningen en uit plannen 
blijkt dat maatschappelijke onrust op zichzelf ‘niets’ 
is, maar een mogelijk effect van een dieperliggend 
probleem. Maatschappelijke onrust is dan ook geen 
primair probleem, maar een afgeleide van dat primaire 
probleem. 

De aard van dat probleem kan variëren van zedenzaken 
(Den Bosch, Amsterdam), fysieke calamiteiten met 
mogelijk ernstige gezondheidsrisico’s (Moerdijk), 
etnische spanningen (Culemborg) of schokkende maat-
schappelijke gebeurtenissen zoals de moord op Fortuyn 
en Van Gogh. Vanwege deze verscheidenheid aan oor-
zaken en triggers is een goede diagnose van belang.

Diagnose
Een goede diagnose vergt het stellen van de juiste 
vragen:
•	 welke	problemen	zijn	de	oorzaak	van	de	onrust?	
•	 wat	is	de	aard,	omvang	en	ernst	van	die	problemen?	
•	 welke	partijen	zijn	bij	het	probleem	betrokken?	

Marco Zannoni, 
directeur
Laurens van der Varst, 
onderzoeker-adviseur
COT Instituut voor 
Veiligheids- en 
Crisismanagement

En nu? Maatschappelijke   
 onrust en de nafase

Met behulp van de diagnose krijgen bestuurders zicht 
op achterliggende oorzaken van MO, maar ook op de 
potentiële omvang en ernst van MO. Want ook die 
omvang en ernst variëren. Hoe wijder verbreid de zorg, 
verontwaardiging of onrust is, hoe groter het aantal 
potentiële slachtoffers en hoe meer mensen hier 
daadwerkelijk naar handelen, hoe meer sprake is van 
daadwerkelijke maatschappelijke onrust. Onderzoekers 
van het COT definieerden maatschappelijke onrust 
eerder dan ook als volgt: ‘het ontstaan van hevige 
maatschappelijke reacties en emoties in de samenleving 
als gevolg van bepaalde, ingrijpende gebeurtenissen, 
waardoor het functioneren van de samenleving onder 
druk komt te staan en de kans op verstoringen van de 
openbare orde en het gemeenschapsleven ontstaan’ 
(COT, 2010). Voorbeelden van MO in de ware zin des 
woords, waren de gespannen situaties na de moorden 
op Pim Fortuyn en Theo van Gogh. Dergelijke gebeurte-
nissen zijn van een ander kaliber, de potentiële ont-
regelende effecten op politiek en maatschappij vele 
malen groter, dan een groep verontwaardigde en 
bezorgde bewoners van een woonwijk waar ernstige 
bodemverontreiniging is geconstateerd. Enige 
terughoudendheid in het gebruik van het begrip MO is 
in onze optiek dan ook op zijn plaats. 

Het resultaat van de diagnose zijn aangrijpingspunten 
voor crisismanagement ten behoeve van het beperken 
van maatschappelijke onrust. Als maatschappelijke 
onrust te veel als onderwerp op zich wordt gezien, dan 
is de kans groot dat die aanpak weinig hout snijdt. 

1 Het COT adviseerde bij tientallen incidenten en crises, vooral ook over de nafase, zoals na de aanslag in Apeldoorn, het schietdrama in 
Alphen aan den Rijn en de zedenzaak Amsterdam.

In toenemende mate is er aandacht voor de nasleep van crises. Deze zogeheten nafase kreeg als gevolg van 
onderschatting tot voor betrekkelijk weinig aandacht in de crisisvoorbereidingen. Diegenen die een crisis hebben 
meegemaakt, weten echter wat er allemaal nog op een gemeente of bedrijf afkomt in de weken, maanden en 
soms jaren na die crisis. Op basis van uitgebreide praktijkervaring rond crisisadvisering, leiden wij af dat 80 procent 
van de vraagstukken, patronen en dilemma’s in de nafase van crises voorspelbaar zijn.1 Dit geldt eveneens voor 
crisissituaties waarbinnen maatschappelijke onrust (MO) een belangrijke of dominante factor is. Dat inzicht in 
terugkerende vraagstukken en patronen, biedt bestuurders aangrijpingspunten voor tijdige anticipatie en pro-
actief crisismanagement. In deze bijdrage enkele tips om zicht op die vraagstukken te krijgen. 
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Terugkerende vraagstukken in de nafase
Er zijn voorspelbare terugkerende vraagstukken in 
de nafase. Eerder identificeerden wij 23 thema’s 
(zie overzicht op pag. 25). 

In de tabel hieronder staan enkele voorbeelden van 
kwesties rond maatschappelijke onrust. Coördinatie, 
informatie, verantwoording en onderzoek spelen altijd 
een rol van betekenis. 

Crisistype

Omvangrijke 
zedenzaak

Gifschandaal

Interetnische 
spanningen/ 
ordeverstoringen

Openbare orde 
verstoringen

Terroristische 
aanslag

Voorbeelden van vraagstukken die raken aan/van invloed zijn op maatschappelijke 
onrust in de nafase

- Veel publiciteit en geruchtenvorming over verdachte(n)
-  Mogelijke nieuwe verdachten die naar voren komen uit het onderzoek van de politie
- Mogelijke nieuwe slachtoffers die zich melden
-  De benodigde zorg en aandacht voor slachtoffers en hun familie
- Mogelijke lichamelijke en/of psychosociale zorg
- De impact op eventuele collega’s van de verdachte
-  Veel vragen over hoe het heeft kunnen gebeuren (ook bij verenigingen, scholen, collega’s, buren, etc.)
-  Zorgen en boosheid op de plaats waar de verdachte heeft toegeslagen
-  Het (voorlopig) vrijkomen van de verdachte en de impact hiervan
- Eventuele handhavingsacties (zoals het tijdelijk stilleggen van een bedrijf)
- Gezondheidsvragen, ook voor de lange termijn
- Benodigde (maar complexe) gezondheidsonderzoeken
- Twijfels over beleid, handhaving en toezicht
- Benodigde sanering
- Eventuele herhuisvesting/opvang
-	 Complottheorieën	
- Rechtszaken 
- Herstellen fysieke schade
-	 Justitiële	onderzoeken/rechtszaken
-	 Monitoren	en	deëscaleren	van	kleine,	nieuwe	incidenten
- Monitoren van beeldvorming tussen bevolkingsgroepen
-	 Herstellen	of	creëren	van	vertrouwen	tussen	bevolkingsgroepen/verzoening
- Nieuwe hoogrisicomomenten (uitvaart, herdenking)
- Wegnemen van of begeleiden bij angstgevoelens/gevoelens van onveiligheid in de buurt
- Schadeafwikkeling
- Bewaking en monitoring
- Justitieel onderzoek
-	 Voorkomen	dan	wel	deëscaleren	van	kleine,	nieuwe	incidenten
- Wraakacties
- Nieuwe hoogrisicomomenten (uitvaart, herdenking)
- Adequaat reageren op klachten (over bijvoorbeeld het politieoptreden)
- Onderzoek naar de oorzaak en het verloop van ordeverstoringen
-  Herstel (of verdienen van) vertrouwen in overheid, politie en justitie (afhankelijk van de aanleiding van de 

verstoringen)
- Aanpakken onderliggende problemen die boosheid en spanning voeden (langere termijn)
- Opsporingsonderzoeken die leiden tot meer informatie over wie er achter de aanslag zit
- Wraakacties richting bevolkingsgroepen die worden beschouwd als ‘dader’
- Polarisatie in specifieke wijken
- Intensieve media-aandacht
- De kans op vervolgaanslagen
- Onveiligheidsgevoelens bij (delen van) de bevolking
-	 Complottheorieën
- Kritiek op veiligheidsdiensten en mogelijk afnemend vertrouwen in de overheid
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Tips nafase
Zodra een goede diagnose is opgesteld (dat geldt 
overigens zowel voor MO, als voor de nafase), adviseren 
wij opdrachtgevers om gerichte doelstellingen en 
uitgangspunten op te stellen als basis voor een 
projectmatige aanpak. Een goed plan van aanpak biedt 
een richtlijn en basis voor het handelen van betrokken 
organisaties en personen. Na de ongeregeldheden in 
Culemborg in 2010 waarbij verschillende bevolkings-
groepen tegenover elkaar stonden, is bijvoorbeeld een 
plan van aanpak gemaakt gericht op vier sporen: de 
betrokkenheid van burgers (het ‘bewonersspoor’), de 
aanpak van ‘normoverschrijdend’ gedrag (het ‘zure 
spoor’), het voorzien in ingewikkelde zorg en hulpbe-
hoefte (het ‘zorgspoor’) en het investeren in de 
algemene leefbaarheid van de wijk (het ‘zoete spoor’). 
In aanvulling op de generieke aanpak van de nafase, 
geven wij ook de volgende basistips mee: 
•	 	Betrek	betrokken	wethouders	(bijvoorbeeld	Milieu)	

en eventuele bewindslieden;
•	 	Betrek	andere	organisaties	waar	nodig.	Denk	aan	

woningbouwcorporaties, experts scholen of 
maatschappelijke instellingen;

•	 	Benut	de	driehoek	voor	het	vroegtijdig	doordenken	
van scenario’s en mogelijke interventies. 
Bediscussieer onderliggende belangen (openbare 
orde, opsporing en vervolging, zorg) en creëer zoveel 
mogelijk balans tussen die belangen;

•	 	Blijf	in	gesprek	met	slachtoffers	en	met	de	betrokken	
gemeenschap (bewoners van een specifieke straat of 
wijk, specifieke betrokken groepen, enzovoort). 
Verschaf ook procescommunicatie;

•	 	Wees	realistisch	in	wie	wat	kan	bereiken:	zoek	naar	
invloedrijke personen, informele leiders of experts 
die een rol kunnen hebben in de communicatie en 
afstemming;

•	 	Blijf	alert	op	nieuwe	incidenten.	Maak	afspraken	met	
betrokken partners over het monitoren van de 
situatie en het signaleren van nieuwe risico’s/
dreigende incidenten.

Tot slot
Maatschappelijke onrust komt voort uit geschoktheid 
en verontwaardiging van groepen mensen na ingrij-
pende maatschappelijke incidenten. Die incidenten 
leiden tot onzekerheid en zorg, omdat veelal onduide-
lijk is wat het incident betekent voor mensen persoon-
lijk. Wat een goede aanpak is hangt af van het onder-
liggende probleem en van de opgetreden effecten. De 
aanpak is altijd maatwerk en maatwerk begint met een 
goede diagnose. 
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De samenvoeging van terrorismebestrijding, nationale 
veiligheid en cybersecurity zorgt voor een domein dat 
zich mag verheugen in een levendige belangstelling van 
de politiek, media, bedrijfsleven, overheidsdiensten en 
samenleving. De NCTV is er voor het identificeren en 
verminderen van dreigingen, voor een optimale 
cybersecurity én voor het bewaken en beveiligen van 
personen en objecten. Ook staat de NCTV aan de lat 
voor het versterken van de weerbaarheid tegen die 
dreigingen. En als het dan toch mis mocht gaan, dan is 
de NCTV verantwoordelijk voor optimale crisisbeheer-
sing en crisiscommunicatie. We zijn ons ten zeerste 

bewust van de vele partners die met ons in dit domein 
acteren; partners met wie we optimaal willen samen-
werken op de hiervoor beschreven onderwerpen. De 
NCTV hecht er dan ook aan om haar taken te vervullen 
als een netwerkorganisatie vanuit een centrale coördi-
nerende positie. Vanuit die positie verbindt de NCTV 
de drie domeinen met elkaar, binnen de driehoek 
van dreiging, weerbaarheidsverhoging en belangen-
bescherming. De nieuwe directies van de NCTV stellen 
zich graag aan u voor. 

Nieuwe NCTV-organisatie
formeel van start

Strategie en bedrijfsvoering
De directie Strategie en Bedrijfsvoering is de directie 
die de NCTV in alle opzichten ondersteunt. De ‘hoofd-
strategieën’ op het gebied van Nationale Veiligheid, 
contraterrorisme (CT) en Cyber zijn daarbij leidend. 
Ontwikkelingen van de veiligheidsregio’s, de komst van 
nationale politie, toenemende publiekprivate samen-
werking zijn voorbeelden van relevante strategische 
ontwikkelingen. Ze hebben gevolgen voor de taak en 
positie van de NCTV en vergen dus gedegen netwerk-
beheer van de relatiebeheerders en strategische respons 
en permanente reflectie op de rol van NCTV. Binnen 
deze directie zijn verder de internationale functie en de 
juridische functie ondergebracht, evenals alle facilitaire 
en bedrijfsmatige taken, van stafondersteuning tot 
financial control.

Cyber Security
De directie Cyber Security van de NCTV herbergt een 
belangrijke operationele component, zijnde het 
Nationaal Cyber Security Center (NCSC) en een beleids-
cluster. De taak van het centrum is drieledig; het zijn 
van hét kennis- en expertisecentrum op het gebied van 
cyber security, het invulling geven aan de CERT (of 
emergency response) taak en verantwoordelijkheid 
nemen voor de crisiscoördinatie in het geval van een 
cyberincident. De opzet is daarbij om het niet alleen te 
doen, maar met relevante overheids- én private partijen. 
Het beleidscluster verzorgt de parlementaire aangele-
genheden van het cyberdossier, draagt bij aan de 
ontwikkeling van wet- en regelgeving en werkt actief 
aan de verdere invulling van de cyber security strategie. 

Ging het lange tijd om gescheiden beleidsterreinen –  zelfs onder-
gebracht bij verschillende departementen –  sinds vorig jaar is één 
organisatie verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber 
security, nationale veiligheid en crisisbeheersing. Risico’s en 
dreigingen worden voortaan op één plek in kaart gebracht, belangen 
worden op één plek beschermd en maatregelen om de weerbaarheid 
te verhogen worden op één plek gecoördineerd; bij de Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, kortweg de NCTV. 
Deze organisatie – onderdeel van het ministerie van Veiligheid en 
Justitie –  is een samenvoeging van de voormalige directie Nationale 
Veiligheid, de voormalige NCTb en voormalig GovCERT. De afgelopen 
tijd heeft in het teken gestaan van het ombouwen van deze drie 
organisaties naar één NCTV. 

Eén organisatie voor terrorismebestrijding, cyber 
security, nationale veiligheid en crisisbeheersing

Theo Bot, 
directeur Strategie en Bedrijfs-
voering, tevens plv. NCTV

Wil van Gemert, 
directeur Cyber Security

Erik Akerboom, 
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid



Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing oktober 2012 27

Bewaking, Beveiliging, Burgerluchtvaart
De directie Bewaking, Beveiliging, Burgerluchtvaart 
– inmiddels kortweg omgedoopt tot ‘DB3’- draagt zorg 
voor het stelsel bewaken en beveiligen, de beveiliging 
van de burgerluchtvaart, het stelsel inzet speciale 
eenheden, de procedure Renegade en het Alerterings-
systeem Terrorismebestrijding. Binnen een beleidsafde-
ling zijn taken belegd als het bijdragen aan (inter) 
nationale wet- en regelgeving, parlementaire aangele-
genheden, beveiligingsplannen, (inter)nationale 
beleidsontwikkeling, technische ontwikkelingen en 
ontwikkeling van beveiligingsconcepten. De afdeling 
Operatiën gaat over operationele aangelegenheden; 
zoals het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding, de 
inzet van de DSI, specifieke beveiligingsopdrachten 
bewaken en beveiligen, evenals de programma’s ten 
behoeve van het Koninklijk Huis, politici en bewinds-
personen. Tot slot kent deze directie een cluster 
kwaliteitszorg dat is belast met de beleidsevaluatie en 
interne kwaliteitszorg.

Risico’s en Dreigingen
De directie Risico’s en Dreigingen (DRD) heeft continue 
een zo compleet en actueel mogelijk beeld van alle 
risico’s en dreigingen voor de nationale veiligheid. Op 

basis daarvan is zij in staat om in samenwerking en 
overleg met andere partijen binnen en buiten de NCTV 
tijdig kwalitatief hoogwaardige dreigingsgerelatereerde 
producten te leveren (zoals dreigings- en risicoanalyses, 
scenario’s en fenomeenstudies) die het inhoudelijke 
kompas zijn voor de werkzaamheden van de NCTV. De 
analyses kunnen zowel de korte, als de middellange of 
lange termijn beslaan.

Tijdens een crisis stelt de directie het actueel dreigings-/
incidentbeeld op ten behoeve van de crisisbesluitvor-
ming. Het betreft een duiding van de dreiging/ het 
incident, met daarbij een inschatting van de ernst en 
waarschijnlijkheid, een inschatting van de effecten op 
de Nationale Veiligheid en een signalering van wat er 
leeft bij pers en publiek ten behoeve van de besluitvor-
ming en crisiscommunicatie. Een eerste duiding moet 
kort na het begin van een crisis beschikbaar zijn voor 
alle relevante partijen. DRD fungeert tevens als ‘back 
office’ voor het Nationaal CrisisCentrum (NCC), wat 
betreft de duiding van dreigingsgerelateerde berichten.

Weerbaarheidsverhoging
De directie Weerbaarheidsverhoging heeft tot taak om 
de weerbaarheid in Nederland te verhogen om maat-
schappelijke ontwrichting te voorkomen, schade te 
beperken en snel herstel te bevorderen. De directie 
bestaat uit vier afdelingen. De afdeling Veiligheids-
regio’s is met name stelselverantwoordelijk voor een 
professionele en slagvaardige veiligheidsregio, brand-
weer en GHOR die voldoen aan gestelde kwaliteitseisen 
en toegesneden zijn op de risico’s in diverse gebieden. 
Onderwerpen zijn in dat verband o.a. het landelijk 
dekkingsplan, variabele voertuigbezetting en brand-
weeronderwijs. De afdeling Generieke Veiligheid richt 
zich op het (laten) treffen van generieke maatregelen 
ter waarborging en/of verbetering van het niveau van 
weerbaarheid in de samenleving, onafhankelijk van 
het type dreiging of risico. Verder is de afdeling 
verantwoordelijk voor het bevorderen en verder 
uitbouwen van de cyclus opleiden, trainen, oefenen, 
testen, evalueren en leren (OTOTEL). De afdeling 
Risicoaanpak zorgt voor concrete en daadwerkelijke 
versterking van de weerbaarheid op gebieden waar 
verhoogd risico is vastgesteld (op basis van o.a. het 
Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland, de Nationale 

Wilma van Dijk, 
directeur Bewaking, Beveiliging 
en Burgerluchtvaart

Twan Erkens, 
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Risicobeoordeling en de Capaciteitenanalyse) en waar 
er een verantwoordelijkheid voor de NCTV ligt. De 
afdeling Informatievoorziening tot slot, richt zich op 
versterking van het informatiebeleid door projecten en 
belangenbehartiging; op dit moment is dit bijvoorbeeld 
de uitvoering van NL Alert in Nederland.

Nationaal Crisis Centrum (NCC)
Het NCC vormt in de warme fase de basis van de crisis-
organisatie op rijksniveau. Ten tijde van opschaling 
organiseert en coördineert het NCC, onder verant-
woordelijkheid van de inhoudelijk directeur, alle 
processen binnen de rijkscrisisstructuur. Van signa-
lering, informatie-inwinning, voorbereiding, crisis-
communicatie en advisering tot aan het faciliteren 
van besluitvorming door de ministeriële commissie 
Crisisbeheersing (MCCb). In de koude fase vindt 
vooral de preparatie en voorbereiding op de respons 
in de warme fase plaats. Het NCC bestaat uit twee 
eenheden te weten; crisiscoördinatie en communi-
catie. De Eenheid Crisiscoördinatie biedt een drietal 
zaken; allereerst het front-office, als (inter)nationaal 
single point of contact, daarnaast de expertise en 
ervaring op het gebied van de rijkscrisisstructuur, 
crisisbesluitvorming en -management, en tot slot 
advisering en ondersteuning bij grootschalige evene-
menten. De Eenheid Communicatie draagt zorg voor 
de ontwikkeling en uitvoering van de eigen én de 
rijksbrede risico- en crisiscommunicatie, evenals voor 
de corporate communicatie en beleidscommunicatie 
van de NCTV en zijn domeinen.
De dagelijkse werkzaamheden van de NCTV zijn 
georganiseerd volgens de lijn ‘front-office, back-office 
en action-office’. Dit concept is er op gericht om snel 
nieuwe relevante informatie te signaleren, daarop te 
alerteren (de relevante directies en externen), deze te 
duiden en daarop passende maatregelen te nemen. Het 
NCC heeft de rol van front-office waar de signalering en 
een eerste beoordeling plaatsvindt. De directie Risico’s 
en Dreigingen is het back-office waar zonodig een 
duiding plaatsvindt met betrekking tot de impact op de 
Nationale Veiligheid. De overige directies vormen 

Missie:
De NCTV draagt bij aan een veilig en stabiel Nederland 
door dreigingen te onderkennen en de weerbaarheid 
en bescherming van vitale belangen te versterken. 
Doel is het voorkomen en beperken van maatschap-
pelijke ontwrichting.

samen met het NCC en het LOCC het action-office waar 
zonodig passende maatregelen worden genomen.

Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC)
Het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum 
(LOCC) valt onder gezag van de NCTV en is beheersmatig 
ondergebracht bij het KLPD. Het LOCC maakt deel uit 
van de nationale crisisbesluitvormingsstructuur en 
draagt zorg voor het aanleveren van het multidiscipli-
nair Landelijk Operationeel Beeld en het operationeel 
advies bij nationale en internationale incidenten, crises, 
rampen en grootschalige evenementen. Het LOCC 
coördineert nationale en internationale bijstand, met 
inbegrip van de bijstand, bedoeld in de Wet veiligheids-
regio’s en de Politiewet 2012. 

Geen vorm zonder inhoud
Hoewel veel energie is gestoken in de samenvoeging, 
gaat het natuurlijk om de toegevoegde waarde. Bij de 
versterking van cyber security gaat het om uitwisseling 
van informatie en kennis. Ook is het belangrijk de 
detectie en respons bij dreigingen te versnellen.
Daarnaast worden we geconfronteerd met een 
veranderende dreiging. Solisten als Breivik en het 
gebruik van internet bepalen steeds meer de omvang 
en aard van de dreiging. Het afgelopen jaar is er vaak 
onderzoek gedaan naar incidenten en geëvalueerd. 
Vooral de versterking van de crisisaanpak en een heldere 
verantwoordelijkheidsverdeling staan in de schijnwer-
pers. Voor de zomer van 2013 zal een commissie ten 
aanzien van de Wet op de veiligheidsregio’s en het 
stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing met 
aanbevelingen komen om het stelsel te versterken.



Duizenden masten
De Nederlandse rijksoverheid stimuleerde een snelle 
uitrol van het netwerk door de verkoop van licenties 
voor GSM (in 1998) en UMTS frequenties (in 2000) te 
verbinden aan de plicht voor netwerkoperatoren om 
in korte tijd een dekkend netwerk te voorzien. Dit 
betekent dat in het laatste decennium duizenden 
antennes en masten geplaatst moesten worden. 
Ondanks de enorme vlucht die mobiele telefonie 
met al haar toepassingen sinds eind jaren 1990 heeft 
genomen, leidt het uitbreiden en versterken van deze 
infrastructuur ook tot onrust, protest en zelfs verzet, 
door burgers en door gemeenten. De plaatsing van een 
zendinstallatie kan leiden tot uiteenlopende reacties. 
Omwonenden voelen zich overvallen en zijn veront-
waardigd door de plotse komst van een mast, geplaatst 
‘als een dief in de nacht’. Vooral in landelijke gebieden 
is de horizonvervuiling van de mast een doorn in het 
oog. Ook de mogelijke impact op de waarde van de 
omliggende huizen is een thema dat dikwijls boven 
water komt bij lokale protesten. Tenslotte leeft bij de 
meeste omwonenden ook de vrees voor mogelijke 
gezondheidsrisico’s. In Nederland waren de eerste 
protesten interbestuurlijk. De gemeente Haarlemmer-
meer kwam in 1999 in opspraak tegen het landelijke 
beleid door te eisen dat iedere mast in haar gemeente 
over een bouwvergunning beschikte. Dit was echter 
geen wettelijke verplichting. In 2000 werd de gemeente 
in het gelijk gesteld in een bodemprocedure tussen drie 
operatoren.

Mobiele telefonie als gezondheidsrisico
Eind 2000 reageerde de Rijksoverheid op de onrust en 
het verzet met het opstellen van een nieuw antenne-
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beleid. Hierin staan wet- en regelgeving over ruimtelijke 
ordening, bijvoorbeeld over welke masten en antennes 
vergunningsvrij of -plichtig zijn. Het antennebeleid 
schenkt ook aandacht aan gezondheidsaspecten van 
zendinstallatie door te verwijzen naar internationale 
blootstellingslimieten. Er werd ook een meerjarig 
onderzoeksprogramma aangekondigd om de effecten 
van de elektromagnetische velden (EMV) die door de 
masten worden verzonden te bestuderen. In 2003 deed 
TNO in opdracht van de overheid onderzoek naar EMV 
waaruit bleek dat proefpersonen die aan UMTS signalen 
werden blootgesteld een verminderd gevoel van wel-
bevinden meldden. Mede door dit onderzoek laaide 
de publieke discussie over gezondheidsrisico’s op. De 
periode 2003-2006 kende een golf van protesten, met 
tientallen gemeenten die de plaatsing van zendinstal-
laties weigerden (o.a. Spijkenisse, Tilburg, Leeuwarden, 
Blaricum). Zij verwezen daarbij naar de vermeende 
gezondheidsrisico’s die zouden blijken uit de TNO 
studie. Ondanks de maatschappelijke bezorgdheid die 
uit verschillende argumenten voortsproot kwamen 
gezondheidsrisico’s steeds centraler te staan. Het 
probleem masten werd als een gezondheidsprobleem 
geframet. Maar wetenschappelijk onderzoek naar de 
risico’s droeg niet bij aan het oplossen van de onrust. 
Integendeel, het zorgde mede voor die verschuiving in 
framing: van een om meerdere redenen ongewenst 
artefact in de eigen omgeving naar een gezondheids-
risico

De verenging tot een wetenschappelijke kennisvraag
De discussie over draadloze communicatie werd 
verengd tot een wetenschappelijke kennisvraag: 
‘Vormen elektromagnetische velden een gezondheids-

Waarom maken gemeenten en burgers zich ongerust over het plaatsen van masten voor mobiele 
communicatie? Overal en nergens bellen en internetten is immers immens populair en alom-
tegenwoordig. Maar voor al die miljoenen telefonieabonnementen is ook in Nederland een goed 
dekkend netwerk met voldoende antennes en masten nodig. Onderzoek naar lokale controverses 
tegen het plaatsen van masten wijst uit dat lokale burgerprotesten om uiteenlopende redenen 
ontstaan, maar dat de nadruk komt te liggen op mogelijke gezondheidsrisico’s. Hoe komt dit? 

Pas op voor risico’s
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risico of niet?’. Om deze vraag te beantwoorden 
zijn de inzichten van wetenschappers nodig, maar 
de wetenschappelijke wereld is het niet eens over 
eventuele gevaren. Dus ook binnen de wetenschap-
pelijke wereld is er discussie. Doordat het masten-
vraagstuk nu als wetenschappelijke risicovraagstuk 
wordt behandeld, verdwijnen andere publieke zorgen 
over de plaatsing van masten, zoals de waardedaling 
van omliggende woningen, gebrek aan inspraak, of 
landschapsvervuiling uit beeld. Tegelijkertijd wordt 
de maatschappelijke discussie niet beslecht, maar 
verandert het debat van karakter. De verenging tot 
een wetenschappelijk probleem heeft als effect dat de 
pijlen nu op de wetenschap worden gericht. Wat telt 
als goede wetenschap? Zijn de wetenschappers die het 
onderzoek uitvoeren te vertrouwen? Burgerorganisaties 
die protesteren tegen de plaatsing van masten trekken 
de objectiviteit van het onderzoek in twijfel door 
belangenverstrengeling te suggereren. Kortom, het 
betwisten van de wetenschap wordt dé manier om het 
maatschappelijke debat over masten te voeren. Het 

debat is daarmee weer verschoven: van een debat over 
1) de wenselijkheid van masten in de eigen omgeving, 
via 2) de gezondheidsrisico’s van EMV naar 3) de betrouw-
baarheid van wetenschap. Wetenschap functioneert in 
deze maatschappelijke controverse niet als scheids-
rechter, maar komt zelf in de beklaagdenbank terecht.

De paradox van wetenschappelijk onderzoek
In juni 2004 reageerde de overheid op de voortwoeke-
rende onrust door een nieuwe studie te financieren 
die de resultaten van de TNO studie moest repliceren. 
Omdat dit onderzoek werd uitgevoerd door Zwitserse 
onderzoekers, raakte dat onderzoek bekend als de 
‘Zwitserse studie’. Hoewel deze reactie van de overheid 
begrijpelijk is, werkte zij ook tegendraads. De overheid 
suggereerde dat de Zwitserse studie een definitief 
antwoord bood op de vraag of masten slecht zijn voor 
de gezondheid. Het gevolg was echter dat nog meer 
gemeenten hun beslissingen over zendinstallaties 
opschortten tot de resultaten van de studie bekend 
waren. De gemeentelijke voorlichtingskrant van 
Spijkenisse (20 maart 2006) schreef bijvoorbeeld: 
“Hoewel er steeds meer onderzoek plaatsvindt naar 
de gezondheidseffecten van de straling van GSM- en 
UMTS- antennes, is een duidelijk verband nog altijd 
niet aangetoond. Alle ogen, ook in Spijkenisse, zijn 
nu gericht op een Zwitsers onderzoek dat momenteel 
plaatsvindt.” De discussie over mobiele communicatie 
werd in deze fase definitief verengd tot een wetenschap-
pelijke kennisvraag. 

In mei 2006 kwamen de resultaten van het ‘Zwitserse 
replicatieonderzoek’ vrij: er was geen negatief effect 
gevonden van EMV op de gezondheid. Voor staats-
secretaris van Geel (VROM) waren de uitkomsten klip en 
klaar: ‘Geen enkel effect UMTS-straling op gezondheid’ 
kopt een persbericht. Alle gemeenten die een terug-
houdend beleid voerden tot er meer duidelijkheid 
was over mogelijke gezondheidsrisico’s, dienden hun 
terughoudendheid nu te laten varen, aldus de bewinds-
persoon. Maar sommige gemeenten vonden dat dit 
onderzoek helemaal geen uitsluitsel bood. Zij bena-
drukten bijvoorbeeld dat de onderzoekers eventuele 
lange termijn effecten niet hadden onderzocht. De 
onderzoeksresultaten waren niet publiekelijk beschik-
baar en daar werd argwanend op gereageerd. 
Tegelijkertijd koos de Rijksoverheid voor meer onder-
zoek om de ‘vinger aan de pols te houden’ bij nieuwe 
ontwikkelingen, ondanks de duidelijkheid die de 
‘Zwitserse studie’ volgens haar bood. We zien opnieuw 
dat het debat verschuift naar een discussie over de 
wetenschappelijke procedure. 
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Wetenschap in het middelpunt
Geld besteden aan meer onderzoek lijkt echter een 
contradictie: de TNO en Zwitserse studie wijzen erop 
dat het niet werkt om ‘de wetenschap’ als scheids-
rechter in te schakelen in deze situatie van wetenschap-
pelijke onzekerheid. De wetenschap komt niet met 
overtuigende, objectieve en onderbouwde argumenten 
die de discussie voor eens en voor altijd beslechten, 
maar wetenschappelijke studies voeden juist het debat 
en het bijbehorende gedrag. Juist in de periode die in 
het teken staat van onderzoek (2003-2006) voerden 
meerdere gemeenten een terughoudend beleid. Het 
leidde er echter wel toe dat de wetenschap zelf het 
middelpunt van de controverse werd. Het zorgde 
ervoor dat de betrouwbaarheid van wetenschappelijke 
kennis én in het bijzonder de betrouwbaarheid van 
de wetenschappers en instituten die betrokken zijn 
bij het produceren van die kennis ter discussie komen 
te staan. Protesterende burgers vinden gemakkelijk 
hun weg naar wetenschappelijke studies die kritisch 
zijn over het ‘geen-risico’-standpunt van de Rijks-
overheid. Zij verdiepen zich juist in de wetenschap, 
omdat het debat over mobiele communicatie verengd 
is tot een wetenschappelijke kennisvraag. En aan die 
framing en in standhouden ervan heeft de rijksover-
heid zelf bijgedragen, waarschijnlijk onbewust en 
onbedoeld. 

Samenvattend: pas op met een maatschappelijk vraag-
stuk waar ook wetenschappelijke discussie over is 
eenzijdig te framen als een wetenschappelijke kennis-
vraag. De onrust bij het plaatsen van masten duurt tot 
op de dag van vandaag voort (recente voorbeelden zijn 
o.a. Nieuwstadt, Asten, Bunnik). Het is moeilijk om 
nog uit de risico-framing te komen, maar het zou wel 
helpen om aandacht te besteden aan andere publieke 
zorgen. Omwonenden maken zich niet enkel zorgen 
over gezondheidsrisico’s maar willen ook betrokken 
worden bij de beslissing. Zij willen een kans krijgen 
hun zorgen over de inspraak, de gemeentelijke 
communicatie, het uitzicht vanuit hun woonkamer 
of de waardedaling van hun huizen te uiten alvorens 
de plaatsing van de mast een voldongen feit is. 
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De landsverdediging was al opgetakeld met de legerwet-
ten van H. Colijn, in 1912. De neutraliteit van Nederland 
moest koste wat het kost bewaard en bewaakt worden. 
Veiligheid betekende dat Nederland onder alle omstan-
digheden neutraal moest blijven, ‘als een oog in de 
storm van spanningen’ tussen Engeland, Duitsland en 
Frankrijk. Dat hield in dat de Nederlandse defensie 
enerzijds op peil moest zijn, en anderzijds dat geen 
van de strijdende partijen aanstoot mocht nemen aan 
handelingen die op of vanuit Nederlands grondgebied 
werden uitgevoerd. Op 1 augustus 1914 waren 200.000 
man onder de wapenen. De grenzen met de omringen-
de landen moesten beveiligd worden, meer dan één 
miljoen Belgische vluchtelingen moesten worden 
opgevangen of geïnterneerd. Zwarte handel en smokkel 
tierden welig. De economische toestand werd door de 
onbeperkte duikbootoorlog eind 1916 en de daarop-
volgende tekorten en prijsopdrijvingen steeds nijpender 
en leidde tot allerlei onlusten.1

Er kwamen nog meer veiligheidsorganen bij. In 1917 
werd een militaire politie naast de Koninklijke Mare-
chaussee opgericht om de orde binnen de Krijgsmacht 
te handhaven en na de mislukte revolutiepoging van de 
socialistenleider Pieter Jelles Troelstra op 12 november 
1918 zag de Centrale Inlichtingendienst een jaar later 
het licht.

prof.dr. B.A. de Graaf, 
hoogleraar Conflict en veiligheid in historisch perspectief Universiteit Leiden/Campus Den Haag

In vergelijking met de omringende landen valt op dat de 
nadruk van het veiligheidsbeleid meer lag op handels-
successen en koloniale rijkdom, dan op een martiale 
geest. Atjeh of de Tiendaagse Veldtocht waren geen 
nationale momenten van trots of heldendom. De 
historicus Blom definieerde het Nederlands’ natio-
nalisme’ als een ‘bezonken tevredenheid over de 
uniekheid en voorbeeldigheid der Nederlandse samen-
leving’. Fascisme en nationaal-socialisme waren 
onfatsoenlijk, want te schreeuwerig. De overheid 
gold als de ‘verpersoonlijking van ‘burgerlijkheid’ 
en probeerde die burgerlijke kenmerken zoveel 
mogelijk te handhaven.2 Maar vooral was die overheid 
heel zuinig. Veiligheid en weerbaarheid mochten 
niet téveel kosten. Dat sluit aan bij de door Boogman 
gesignaleerde dominantie van de commercieel-
maritieme traditie boven de continentaal-expansieve.3

Als er al zo’n continentaal-expansieve traditie bestond, 
dan was die met Willem I min of meer uitgestorven. 
Wel probeerden de vorsten hun traditionele greep op 
de krijgsmacht te behouden, maar in de nationale 
veiligheidspolitiek speelde het Koningshuis anders 
dan als object van veiligheidsdreigingen geen rol meer 
van betekenis. Het gevoel van nationale eenheid en 
weerbaarheid dat in de loop van de jaren dertig toenam, 
drukte zich eerder uit in geestelijke steun aan Oranje als 
symbool van de ‘geest der natie’, dan in ‘militair gedoe’ 
(dixit Colijn).4

 

De (voorbereiding op de) Eerste Wereldoorlog functioneerde voor het Nederlandse veiligheidsbeleid als een 
soort snelkookpan. Hoe meer de Nederlandse neutraliteit naar buiten toe onder druk kwam te staan, hoe 
groter het belang was van de regering om greep te houden op binnenlandse veiligheid en landsverdediging. 

Nationale veiligheid in        
 historisch perspectief II

Het Interbellum: veiligheid in de verzuiling

1  J. Smeets, De geschiedenis van de Nederlandse politie. Verdeeldheid en eenheid in het rijkspolitieapparaat (Amsterdam 2007), 127-132.
2  J.C.H. Blom, Crisis, bezetting en herstel. Tien studies over Nederland 1930-1950	(Den	Haag1989),	16-17;	Vgl.	ook	Idem,	De muiterij op de Zeven 

Provinciën (Bussum 1975), 24-35.

3  J.C. Boogman, Van spel en spelers (Den Haag 1982), 147-161.
4  L. de Jong, Het Koninkrijk, Deel I, Voorspel	(Den	Haag,	1969)	602;	Blom,	52.
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Nederland’, in: S. Roels en M. de Keizer (red.), Staat van veiligheid. De Nederlandse samenleving sinds 1900 (Zutphen: Walburg Pers & 
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, 2007), 50-75.

6 Handelingen	der	Eerste	Kamer,	Bijlagen,	Rijksbegroting	voor	het	dienstjaar	1934,	Bijlage	A,	2,	I,	13-24,	aldaar	16;	N.J.	Nuij,	‘Gaat u 
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Dat wilde niet zeggen dat de veiligheidsmaatregelen 
’soft’ waren. Zo maakte de regering in februari 1933 
hardhandig een einde aan de muiterij op het oorlogs-
schip De Zeven Provinciën bij het eiland Sumatra 
(daarbij kwamen 23 opvarenden om het leven) en 
ook het Jordaanoproer in juli 1934 werd met inzet van 
politie en krijgsmacht bloedig neergeslagen (er vielen 
vijf doden en 56 gewonden).

Desalniettemin was veiligheidsbeleid vooral een poging 
van de elites om een verzuilde samenleving bijeen te 
houden en te beschermen tegen extremistische herrie-
schoppers zoals communisten en fascisten, in de hoop 
dat de problemen in buiten- en binnenland zouden 
overwaaien. Nationale veiligheid was de ruggengraat 
van een verzuilde, burgerlijke samenleving in een 
woelige periode. De maatregelen die de regering nam 

om de veiligheid te waarborgen hadden in tegenstelling 
tot de Duitse buren, waar recht en veiligheid in dienst 
van het nationaal-socialisme werden gesteld, vooral 
betrekking op orde, rust en gezag. Veiligheid was hier te 
lande de afwezigheid van politiek extremisme, in ieder 
geval in de openbaarheid.5

Maar ook intern: de Centrale Inlichtingendienst en de 
minister van Justitie deden hun uiterste best om niet 
partijdig over te komen in hun rapportages en maat-
regelen. De nationale veiligheidsstaat ging ervan uit 
dat bij ‘juist gebruik van onze constitutionele staats-
instellingen’ politiek extremisme vanzelf wel als een 
nachtkaars zou uitgaan. Datzelfde gold voor de buiten-
landse dreiging. Minister-president Colijn merkte 
tijdens de mobilisatie van 1939 nog op dat ‘dit niet 
betekende dat het land direct bedreigd werd’6. 

Na 1945: Veiligheid van het bondgenootschap
De Tweede Wereldoorlog zette het Nederlandse veilig-
heidsdenken op zijn kop. De Duitse inval was hét 
veiligheidstrauma voor Nederland in de twintigste 
eeuw. Het kabinet moest nu partij kiezen, moest actief 
beleid ontwikkelen en een integrale visie op binnen-
landse en buitenlandse veiligheid ontwikkeling. De 
ballingschap in Londen fungeerde als een reactorvat 
voor een nieuw, gepolitiseerd, partijdig veiligheids-
discours die verder ging dan het liberale discours van 
rust en orde. De Duitse agressor die zijn woord brak, de 
gewetensvrijheid en de ‘christelijke cultuur’ vernietigde, 
vereiste een krachtig weerwoord en een duidelijke 
stellingname. Met het oog op de herovering van het 
grondgebied op de Duitsers en de terugkeer van de 
regering sloot Nederland zich daarom bij Groot-
Brittannië en de Verenigde Staten aan. Want alleen de 
VS kon een duurzaam weerwoord tegen Duitsland 
bieden. 

Hoewel de periode 1945-1949 nog niet een heel 
eenduidige keuze voor alliantievorming liet zien, 
versnelde de Koude Oorlog en vooral de coup in Praag 
van 1948 die ontwikkeling. Op buitenlands politiek 
gebied zocht de regering zeker na het verlies van 
Nederlands-Indië in 1950 meer aansluiting bij het 
Atlantische bondgenootschap. Het idee van een sterk 
regionaal bondgenootschap, de NAVO, won het van de 
idealen over een internationaal veiligheidsstelsel in het 

Ondertekening NAVO-verdrag (1949) door Minister Stikker van 
Buitenlandse Zaken

Nationale veiligheid in        
 historisch perspectief II
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kader van de VN. ‘Merkwaardig is de ontwikkeling, die 
Nederland in dit opzicht in de laatste halve eeuw heeft 
doorlopen’, schreef het ministerie van Buitenlandse 
Zaken in zijn jaarboek van 1949/50. Streefde Nederland 
eerst ‘vóór alles naar neutraliteit’, ‘door en na de 2e 
Wereldoorlog is een einde gekomen aan de vroegere 
zelfstandigheidspolitiek. […] Tezamen met zijn 
geestverwanten moet Nederland zijn aandeel bijdragen 
ter handhaving van de internationale vrede en veilig-
heid en tot afweer van de gevaren, die de wereld in de 
toekomst bedreigen.’

Die actieve verplichting, democratische principes, 
samenwerking, economische stabiliteit en welvaart 
na te streven als voorwaarde voor veiligheid, weer-
spiegelden zich ook in een heroriëntatie op nationaal 
veiligheidsbeleid. Binnenlandse veiligheid en inter-
nationale samenwerking warden sterker aan elkaar 
gekoppeld: ‘No longer can the internal developments 
in the political, economic and social fields within the 
frontiers of each European nation be considered as a 
matter of concern to that national alone. In the 
common line of defence we are building [tegen het 
communisme en totalitarisme], the chain will be as 
weak as the weakest link. If there is a weak spot in the 
dyke, the water will find it and overflow the land, 
spoiling the work of thousands, sometimes because 
one man failed to do his share’, aldus minister Stikker 
in april 1950.7 Daartoe werd dan ook in Nederland 
het nationale veiligheidsbeleid centralistischer en 
professioneler vormgegeven.

Het centrale politiestelsel van de Duitse bezetters werd 
feitelijk in tact gelaten. Het Venlo-incident had duidelijk 
gemaakt dat de Nederlandse neutraliteit een open invi-
tatie was geweest voor allerlei buitenlandse spionage-
diensten die op het Hollandse territorium hun operaties 
voorbereidden en uitvoerden. Met behulp van de 
Britten en de Amerikanen werd daarom in mei 1945 
een Bureau Nationale Veiligheid (BNV) opgericht dat 
contraspionage, maar ook subversie en extremisme 
moest tegengaan. Zo wees het BNV in 1946 bijvoorbeeld 
op de kwetsbaarheid van de rechtstaat. Doordat 
regering en krijgsmacht veel aandacht aan Nederlands-
Indië besteedden, zagen ze het oprukkende commu-
nisme over het hoofd.8

Het aantal professionele, nationale actoren op veilig-
heidsgebied nam toe. Ook het instrument van opinie-
peilingen deed de intrede in de politiek, hetgeen de 
suggestie wekte dat de gehele bevolking mee kon 
beslissen.9 Tussen 1945 en 1950 interesseerden de 
burgers zich vooral voor materiële problemen. In 1949 
was 29 procent van mening dat het oplossen van de 
Indonesische kwestie ook wel belangrijk was. Een 
‘goede defensie’ haalde echter pas in 1950 3% van de 
stemmen. In 1948 maakte de regering zich bezorgd 
over het geringe animo voor de opleiding tot beroeps-
officier aan de Koninklijke Militaire Academie. Bij een 
populariteitstest van beroepen waarvoor een hogere 
opleiding was vereist onder eerstejaarsstudenten 
belandde het beroep van officier op de één na laatste 
plaats, na het beroep van archivaris. Toch maakten de 
Nederlanders zich wel steeds meer zorgen over het 
communisme. In de aanloop naar de verkiezingen van 
1948 werd wel de strijd tegen communisme het meest 
genoemd, die kreeg 48 procent van de stemmen.10

Vanaf circa 1966 kwam dit bovenpartijdige veiligheids-
beeld, dat ondanks de inbedding in het Atlantische 
Bondgenootschap toe toch wel weer wat op het 
anti-extremistische, burgerlijk-permissieve veiligheids-
beeld van de jaren dertig begon te lijken, onder druk 
te staan. Antimilitaristische organisaties van links 
begonnen kritiek op de instituten van gezag en orde uit 
te oefenen. Het lidmaatschap van de NAVO werd een 
steen des aanstoots. De Pax Americana was in feite 
verkapte ‘onderdrukking’, gericht op uitbuiting en 
instandhouding van het kapitalisme. Sterker dan in het 
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Interbellum groeide er verzet tegen het officiële veilig-
heidsdiscours vanuit de gezagsorganen en vanuit het 
maatschappelijke middenveld zelf.

Wat opvalt aan deze periode van contestatie van veilig-
heid en orde in de jaren zeventig is dat, in tegenstelling 
tot West-Duitsland of Frankrijk, de regering directe 
aanvallen op de staatsveiligheid, zoals de terroristische 
acties van de Zuid-Molukkers, of de bomaanslagen van 
de Rode Jeugd, bewust uit de openbaarheid trachtte 
te houden. Datzelfde beleid van zwijgzaamheid naar 
buiten en bemiddeling en bevoogding naar binnen 
was ook te merken in de strijd tegen politiek geweld 
en terrorisme in de jaren zeventig en tachtig.11 Een 
‘regentenmentaliteit’ van terughoudendheid en 
bevoogding enerzijds, en na 1973 een sociaaldemo-
cratische onwil om met repressie te worden vereen-
zelvigd zorgden ervoor dat veiligheidsbeleid naar buiten 
toe nooit als ‘te hard’ werd ervaren: ‘Naar het inzicht 
van de Regering zal voor die bestrijding [van terrorisme] 
niet een vorm mogen worden gekozen, welke het open 
karakter van onze samenleving zou aantasten’, aldus 
minister-president Biesheuvel bij de aankondiging van 
het eerste Nederlandse contraterrorisme programma 
in 1973.12 Weliswaar werd in de Grondwet van 1983 een 

extra bepaling over het uitroepen van een uitzonde-
ringstoestand opgenomen (een algemene en een 
beperkte), maar die werd uiteindelijk niet in de praktijk 
gebracht. 

Voorlopige conclusie
De conclusie voor deze naoorlogse periode moet luiden 
dat het veiligheidsbeleid wel democratischer was 
geworden: meer partijen en maatschappelijke organi-
saties hadden inspraak gekregen en veiligheidsbeleid 
was inmiddels verankerd in nationale grondwettelijke 
en internationale bondgenootschappelijke kaders. Maar 
veiligheidsbeleid bleef een low-profile aangelegenheid, 
daar kon zelfs de golf van terroristische aanslagen in de 
jaren zeventig en tachtig niet veel aan veranderen. De 
strijd tegen het communisme piekte in de jaren vijftig 
en vroege jaren zestig, maar vlakte daarna weer wat af. 
Het subject van veiligheidsbeleid (de dreiging) werd 
gedicteerd door het bondgenootschap, het object van 
dat veiligheidsbeleid (dat wat beschermd moet worden) 
was de democratische rechtsorde, maar heel sterk 
gearticuleerd werd dit allemaal nog niet.

Deel III van dit drieluik verschijnt in de december-
uitgave van dit magazine.

11 B. de Graaf, Theater van de angst. De strijd tegen terrorisme in Nederland, Duitsland, Italië en Amerika	(Amsterdam	2010);	vgl.	ook	P.	Abels,	‘“Je	
wilt niet geloven dat zoiets in Nederland kan”. Het Nederlandse contraterrorisme beleid sinds 1973’, in: I. Duyvesteyn en B. de Graaf 
(red.), Terroristen en hun bestrijders, vroeger en nu (Amsterdam 2007), 121-128.

12 HTK, Brief van de minister-president, minister van Algemene Zaken, 22 februari 1973. Rijksbegroting voor het dienstjaar 1973, 12.000, 
nr. 11.

Treinkaping Beilen door Zuid-Molukkers (december 1975)
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Onze levensduur is in de laatste paar honderd jaar 
verdubbeld dankzij zinvol fysiek veiligheidsbeleid. De 
laatste decennia hebben we echter veel disproportio-
nele uitwassen in het veiligheidsbeleid geïntroduceerd. 
De schuld hiervoor wordt vaak bij de bange burger 
gelegd maar is eigenlijk vooral het gevolg van bestuurs-
kundige principes die wanneer ze niet op de juiste 
wijze worden beteugeld tot het over de balk gooien 
van veiligheidseuro’s leiden.

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: onze veilig-
heid is nog nooit zo hoog geweest als wordt uitgegaan 
van de enige – wat mij betreft – zinnige maatstaf 
daarvoor, namelijk onze gemiddelde (gezonde) 
levensduur. We leven twee keer zo lang als 200 jaar 
geleden en de levensduur neemt nog steeds, zij het 
marginaal, toe.

Het beschouwen van ‘het gemiddelde’ miskent echter 
de grote verschillen die er zijn tussen hogere en lagere 
inkomensgroepen. Mackenbach is de eerste die in een 
klassiek geworden studie uit 1994 uitgebreid is ingegaan 
op de gezondheidseffecten van sociale stratificatie. 
Meer recente cijfers van het CBS bevestigen de uitkomst 
van de klassieke studie van Mackenbach: de (gezonde) 
levensverwachting hangt zeer sterk samen met het 
opleidingsniveau, dat op zijn beurt weer sterk samen-
hangt met het inkomensniveau. Rijkere mensen leven 
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gemiddeld 6 à 7 jaar langer dan armere mensen. Het 
verschil in het aantal levensjaren waarin mensen de 
gezondheid als goed ervaren, bedraagt zelfs gemiddeld 
16 à 19 jaar.

Wie de huidige samenleving nog substantieel veiliger 
wil maken, zal daarom vooral het besteedbaar inkomen 
van de lagere inkomensgroepen moeten verhogen. 
Onderzoek leert dat meer regeldruk (bijvoorbeeld 
vanwege veiligheidsoverwegingen) tot minder welvaart 
leidt bij vooral de lagere inkomensgroepen. Om een 
gemiddeld hogere veiligheid te (kunnen) bewerkstel-
ligen in Westerse maatschappijen is het van belang dat 
de (veiligheids)regeldruk op zijn minst niet meer stijgt 
en liever nog, waar mogelijk, daalt.

Een toenemende regeldruk op het veiligheidsterrein 
is wat mij betreft niet alleen een symptoom van een 
niet-nuchtere omgang met risico’s, maar dus ook een 
zelfstandige bron van onveiligheid omdat het leidt tot 
minder welvaart.

Geen misverstand overigens dat de hier gepresenteerde 
causale relatie alleen geldt in de staart van de veilig-
heidscurve, dat wil zeggen boven een bepaald basis-
niveau aan regelgeving en investeringen in veiligheid: 
het afschaffen van riolering zal bijvoorbeeld mogelijk 
tot meer besteedbaar inkomen leiden maar zeker ook 
tot dodelijke infectieziekten. De omstandigheden van 
200 jaar geleden liggen evident (ver) onder dat basis-
niveau. De grote industriële ongevallen van de jaren 
zeventig geven aan dat ten minste het basis veiligheids-
niveau voor de petrochemische industrie toen nog niet 
bereikt was: meer regelgeving had toen zeker zin.

Het voorgaande maakt meteen duidelijk dat het niet 
zinvol is om de overheid als primaire hoeder van 
veiligheid te zien: veiligheid is, gegeven een bepaald 

Op 21 september aanvaardde Ira Helsloot zijn 
leeropdracht ‘Besturen van veiligheid’ aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen met het uit-
spreken van een rede getiteld ‘Veiligheid als 
(bij)product. Over beleidsontwikkeling in 
interactie tussen bestuurders, adviseurs en 
narrige burgers’. Hieronder een verkorte versie 
van zijn oratie.
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basisniveau van veiligheidsregels, vooral een voort-
vloeisel van het welvaartspeil. We weten dat de invloed 
van de overheid daarop beperkt is of ten minste nog 
onbegrepen is.

De veiligheidsopgave die ‘openstaat’ is mijn inziens 
daarmee enerzijds het vinden van slimme veiligheids-
maatregelen die kosteneffectief zijn en anderzijds een 
continue screening van bestaand veiligheidsbeleid om 
te bekijken of deze niet disproportioneel is (geworden) 
en daarmee leidt tot een vermindering van veiligheid.

Disproportioneel veiligheidsbeleid
In werkelijkheid is er echter nog steeds sprake van een 
in omvang toenemend arsenaal aan veiligheidsbeleid, 
dat regelmatig ‘disproportioneel’ is. In mijn rationele 
benadering is veiligheidsbeleid disproportioneel als 
met hetzelfde geld elders meer mensenlevens gewon-
nen kunnen worden. Dit betekent dan ook dat bij 
veiligheidsinterventies altijd gekeken moet worden 
naar de verwachte kosten en baten. Redenerend als 
de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid en 
de Raad voor Volksgezondheid en Zorg kom je dan daar 
de bovengrens van 6 miljoen euro per mensenleven. 
Dat komt neer op € 75.000,- per gezond levensjaar, als 
iets optimistisch ben ik uitgegaan van een gemiddelde 
leeftijd van 80 jaar. Deze € 75.000,- is nog steeds veel 
meer dan de momenteel gehanteerde grenswaarde van 
€ 20.000,- die geldt voor de opname van een vaccin in 
het rijksvaccinatieprogramma zodat dit met recht een 
bovengrens is om het kaf van het koren te scheiden.

Enkele bekende voorbeelden van dat kaf, dat wil zeggen 
bestaand disproportioneel veiligheidsbeleid zijn:

Naar aanleiding van de legionella-besmetting in 
Boven-Karspel in 1999 heeft de rijksoverheid forse 
maatregelen genomen. Zo moesten alle sport- en 
fitnessgelegenheden specifieke veiligheidsmaatregelen 
nemen om de kans op legionella te minimaliseren. 
Ruwe berekeningen geven aan dat de gemaakte kosten 
per gezond levensjaar de miljoen euro benaderen. Hier 
kan het evident slimmer: de grootste risicogroep 
bevindt zich in verpleeg- en verzorgingsinstellingen, 
niet in de kleedkamers van de voetbalvereniging van 
mijn zoons. Door alleen eisen te stellen aan verpleeg- 
en verzorgingsinstellingen zou hetzelfde effect bereikt 
kunnen worden tegen een fractie van de kosten. Veel 
van de eisen zijn ondertussen geruisloos ingetrokken 
maar toch kosten de resterende maatregelen nog 
30.000 euro bij de verbouwing van de voetbalkleed-
kamers vorig jaar. 

Naar aanleiding van de BSE-besmettingen eind jaren 
negentig zijn sinds 2000 strenge EU-voorschriften van 
kracht voor de keuring, slacht en verwerking van 

rundvee. De kosten hiervan zijn opgelopen tot 17,7 
miljoen euro per gezond levensjaar.

Meest schokkend vind ik echter de dreigende verspilling 
van 1,7 miljard euro om mogelijk en maximaal een half 
kind per jaar te redden van kinderleukemie wegens het 
nooit wetenschappelijk aangetoonde gevaar van 
hoogspanning. Voor dat geld moeten bewoners nabij 
hoogspanningslijnen worden uitgekocht en op andere 
plaatsen de hoogspanningsleiding onder de grond 
worden gestopt. Ik heb het afgelopen jaar als schok-
kend ervaren dat in verschillende discussies waar ik dit 
punt agendeerde met betrokken beleidsmedewerkers, 
journalisten, Tweede Kamerleden en leden van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in 
essentie schouderophalend voorbij wordt gegaan aan 
deze dreigende verspilling van een enorme som geld. 
Natuurlijk is elk leukemiegeval een drama. Maar zelfs 
als je kinderleukemie tot topprioriteit maakt, kan dit 
geld beter aan leukemieonderzoek besteed worden 
zodat meer dan een half kind van de 110 kinderen die 
jaarlijks leukemie krijgen gered kan worden.

De narrige burger als zwarte piet
Een regelmatig genoemde factor voor het ontstaan en 
in stand blijven van disproportioneel veiligheidsbeleid 
is de bange Nederlandse burger. Zowel beleidsmede-
werkers, bestuurders, politici als wetenschappers 
stellen regelmatig dat zij weten dat het de wens van de 
(Nederlandse) burger is om risico’s met meer veilig-
heidsbeleid te lijf te gaan.

Eigenlijk weten wij vrijwel niets over die wens. Er 
bestaat wel veel wetenschappelijke onderzoek naar de 
risicoperceptie van mensen. Al dit onderzoek heeft 
echter belangrijke inzichten opgeleverd over hoe 
mensen risico’s ervaren/bezien, maar het is een logische 
valkuil om te denken dat dit ook inzicht geeft in de 
vraag hoe mensen over risicobeleid denken. Vaak lijkt 
de onuitgesproken aanname dat mensen graag willen 
dat ‘enge’ risico’s extra beheerst moeten worden, en dan 
meestal door de overheid. 

Voor wie een stap verder wil doen en naar de mening 
van het publiek vraagt over veiligheidsbeleid ligt nog 
een tweede valkuil op de loer: de narrige (aard van de) 
burger. Het volstaat niet om een burger simpelweg te 
vragen wat hij/zij over veiligheidsbeleid denkt. 

De ‘oerstudie’ hiernaar vanuit de leeropdracht is een 
onderzoek onder Amsterdamse metrogebruikers uit 
2009. In dit onderzoek werden 629 respondenten in de 
Amsterdamse metro vragen gesteld over tunnelveilig-
heid. Aan de respondenten werd eerst uitgelegd dat de 
kans om een brand in de metrotunnel te overleven 
vrijwel nul is. Vervolgens werd aan de respondenten 
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uitgelegd dat de metro één van de veiligste vervoers-
middelen is; het statistisch aantal slachtoffers in metro’s 
ligt aanzienlijk lager dan het aantal slachtoffers onder 
bijvoorbeeld automobilisten of fietsers. Toch was zo’n 
75% van de respondenten van mening dat nieuwe 
investeringen noodzakelijk waren om de metrotunnel-
veiligheid te verbeteren. Slechts een fractie van de 
respondenten was echter bereid zelf voor deze investe-
ringen in tunnelveiligheid te betalen, via een verhoging 
van bijvoorbeeld de ritprijs. Als laatste werd aan de 
respondenten gevraagd zich in de schoenen van de 
Amsterdamse bestuurder te plaatsen en na te denken 
over de (genoodzaakte) investering van een half miljard 
in tunnelveiligheid. Nu veranderde een groot aantal 
respondenten van mening: 50% zou, als zij bestuurder 
was, niet zoveel geld investeren in tunnelveiligheid. 
Een derde van de burgers die eerst voor meer veilig-
heidsinvesteringen was, had dus binnen een paar 
vragen zijn mening veranderd, slechts reagerend op 
de vraagstelling vanuit een ander perspectief.

Mijn conclusie uit dit onderzoek is dat de narrige burger 
twee gezichten heeft. Enerzijds is hij een dwarse burger. 
Dat is een burger die vindt dat als het om zijn eigen 
veiligheid gaat de overheid vooral moet investeren 
terwijl hijzelf geen verantwoordelijkheid draagt. Dit 
is de egoïstische ‘niet in mijn achtertuin’ burger die 
we uit veel onderzoek kennen en die door bestuurders 
gevreesd wordt. Maar anderzijds begrijpt dezelfde 
burger ook goed dat zijn eigenbelang best aan de kant 
geschoven mag worden voor het algemeen belang en 
verwacht hij zelfs dat de overheid af en toe beslissingen 
neemt die zijn eigenbelang schaden. Daartegen zal hij 
dan wel weer, mocht het toch een keer fout gaan, tot de 
laatste snik of tot een adequate compensatie bereikt is, 
strijden.

Het durven aanspreken van dat tweede gezicht van de 
burger vraagt wat mij betreft dan ook om ‘regenten-
moed’ in plaats van dat er wordt vertrouwd op peilingen 
en traditionele enquêtes die altijd alleen het eerste 
gezicht laten zien.

Nee, heel andere redenen dan de narrige burger zijn 
verantwoordelijk voor de vormgeving van het meeste 
(disproportioneel) veiligheidsbeleid. Ik ben van mening 
dat vier bestuurlijke principes daarvan de reden zijn.

Principe 1: Op je eigen centen pas je het best
Wie niet zelf hoeft te betalen is snel klaar met het 
nemen van elk besluit dat op een of ander domein tot 
een beoogde verbetering moet leiden. Het besluit luidt 
dan: ‘doen!’ Pas wanneer het om de eigen middelen 
gaat, zal de vraag pregnant worden of met deze 
middelen niet meer kan worden bereikt. Hoewel 
dit principe veelal als evident wordt ervaren, past 
de inrichting van de Nederlandse overheid op veel 
domeinen hier niet bij, wat leidt tot voorspelbare 
problemen.

Als voorbeeld kijken we naar de aanleg van wegtunnels: 
Het Nederlandse stelsel is zo ingericht dat gemeenten 
de bouwvergunning voor tunnels op hun grondgebied 
moeten verlenen. Dit geldt ook voor rijkstunnels, dit 
zijn tunnels voor het rijkswegennet die door het rijk 
worden betaald. Geheel voorspelbaar heeft deze 
constructie geleid tot een groot aantal dure door 
gemeenten opgelegde veiligheidsmaatregelen waardoor 
rijkstunnels op dit moment bijna onbetaalbaar zijn en 
sowieso veelal jaren later dan gepland opengaan. Het 
stelsel is met andere woorden onwerkbaar geworden. 

Het principe betekent dat in een ‘stabiel’ veiligheids-
stelsel financiering en gezag gekoppeld moeten zijn.

Principe 2: Adviseurs dienen hun baas
Een bekende observatie is dat adviseurs eenzijdig advies 
geven: zij con- centreren zich in hun advisering op 
het deelbelang dat zij vertegenwoordigen. Hier moet 
‘adviseur’ breed worden gelezen: ambtelijk, extern 
of wetenschappelijk. Deze observatie bevat voor alle 
duidelijkheid geen negatief waardeoordeel over het 
functioneren van de adviseurs zelf; de ‘opdracht’ van 
zijn baas aan de adviseur is vaak expliciet vanuit het 
deelbelang geformuleerd. Wie moet besluiten over een 
afweging van verschillende belangen heeft kortom 
‘niets’ aan een verzameling deeladviezen die voorspel-
baar alleen de desbetreffende deelbelangen zullen 
verdedigen. Als integraal besluit- vormer heb je je eigen 
‘brede’ adviseurs nodig die je helpen om tot een deel-
belang overstijgende afweging te komen.

Het principe betekent dat in een ‘stabiel’ veiligheids-
stelsel adviseurs in dienst moeten zijn van het bevoegd 
gezag dat zij adviseren.

Volgens Helsloot is het treintunneltje tussen Amsterdam en Utrecht 
een voorbeeld van verspilling van miljoenen veiligheidseuro’s: 
het besluit om een grotendeels ondiepe en open tunnelbak van 
5 nooduitgangen te voorzien als ware het een echte tunnel is een 
gevolg van advisering zonder aandacht voor de financiën.
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Principe 3: Professionals professionaliseren tenzij je ze tegenhoudt
De ‘wet van de woekerende professionalisering’ stelt 
dat professionals en professionele organen de neiging 
hebben tot een steeds verdergaande kwaliteitsverbete-
ring en -borging. Deze beweging vergt echter investe-
ringen in de organisatie die niet per se tot meer of 
betere opbrengst leiden. Meer precies: professiona-
lisering resulteert niet automatisch in méér effectiviteit 
en dus méér veiligheid. Deze mogelijkheid is een 
permanente blinde vlek van professionals, waardoor 
de professionalisering zelden vanuit de professie wordt 
voorgesteld.

In het taalgebruik van organisaties waar de professio-
nalisering al langer woekert, wordt dan ook weinig 
gesproken over maatschappelijk rendement (opbrengst, 
output of outcome) maar veel meer over de noodzaak 
tot ‘borging’, ‘processturing’ en ‘continue verbetering’.

Een politievoorbeeld van het woekerende professiona-
liseringsprincipe wordt beschreven in recent onder-
zoek van de Commissie Politie en Wetenschap naar de 
effectiviteit van het Programma Versterking Opsporing 
(PVO): alle geïnterviewde professionals waarderen het 
programma, omdat de opsporing ‘professioneler’ is 
geworden. Maar recht op de man bevraagd durft geen 
van de geïnterviewden te stellen dat hierdoor zaken 
‘extra’ of ‘beter’ zijn opgelost of dat hierdoor opspo-
ringsfouten zijn voorkomen. Wel onderkennen de 
meesten dat de benodigde capaciteit per zaak is toege-
nomen. 

In algemene zin pleit het derde principe voor het 
‘gebruik van’ organisatie-eenheden waarin twee 
aspecten gecombineerd worden:
•	 	een	breed	takenpakket	waarbij	directe	feedback	

vanuit de omgeving op die taken bestaat;
•	 	een	vast	overall	budget	waarbij	een	ruime	bevoegd-

heid tot verdeling van de middelen binnen die 
organisatie-eenheid bestaat. 

Principe 4: Professionele organisaties willen niet samenwerken
(Professionals van) verschillende organisaties werken 
over het algemeen goed met elkaar samen als het gaat 
om het bereiken van een gelijk doel. Voorwaarde voor 
deze harmonie op organisatieniveau is echter dat geen 
der professionele organisaties in haar autonomie wordt 
aangetast. Dus samen aan een taak werken, lukt vaak 
goed maar samenwerken in de zin dat autonomie wordt 
ingeruild voor effectiviteit en efficiency door het 
uitbesteden van taken, lukt professionele organisaties 
vrijwel nooit.

Voor de Nederlandse politieorganisatie bijvoorbeeld 
geldt dat de samenwerking tussen de regiokorpsen in 
het huidige politiebestel nooit optimaal is geweest. Dit 
betreft zowel het beheer als de samenwerking ten 
behoeve van bovenregionale opsporingstaken. Zelfs de 
evident noodzakelijke Nationale Recherche voor de 
bestrijding van zware criminaliteit werd door de korps-
chefs en korpsbeheerders niet noodzakelijk geacht. 

Het principe betekent dat wanneer samenwerking 
cruciaal is voor de effectiviteit en efficiency van een 
veiligheidsstelsel, de verschillende organisatieonder-
delen onder één bestuur of ambtelijke leiding dienen te 
vallen om deze samenwerking af te dwingen. Andersom 
geformuleerd: een robuust veiligheidsstelsel is zo inge-
richt dat er geen samenwerking tussen actoren die niet 
onder één bestuur vallen, nodig is.

Het geheel overziend
Het voorgaande zou ik staccato als volgt samen willen 
vatten:
•	 	Er	kan	geen	misverstand	over	bestaan	dat	veiligheids-

beleid heeft bijgedragen aan de verdubbeling van 
onze levensduur in de laatste anderhalve eeuw 
hetgeen de enige zinvolle maatstaf voor fysieke 
veiligheid is. 

•	 	Het	Nederlandse	veiligheidsbeleid	(fysiek	en	sociaal)	
kenmerkt zich echter door veel disproportionele 
uitwassen. 

•	 	De	‘schuld’	hiervoor	wordt	veelal	door	zowel	
bestuurders en hun adviseurs als door wetenschap-
pers gelegd bij de bange burger. 

•	 	Bij	nadere	beschouwing	blijkt	de	Nederlandse	burger	
echter eerder ‘narrig’ dan bang: desgevraagd zal hij 
altijd aangeven meer veiligheid te willen (en daar 

  bij voorkeur niet zelf voor willen betalen) maar van 
zijn bestuurder verwacht hij een rationeel besluit 
gebaseerd op het maatschappelijk belang (en dus 

 een kosten-batenanalyse). 
•	 	Een	belangrijke(re)	contribuerende	factor	voor	de	

disproportionele uitwassen is de autonome groei van 
het veiligheidsbeleid vanwege een viertal algemene 
bestuurskundige stelselprincipes waar binnen de 
inrichting van het veiligheidsdomein onvoldoende 
rekening mee wordt gehouden: 

 - het is makkelijk andermans geld te besteden; 
 - professionals willen altijd meer professionaliteit; 
 -  adviseurs hebben alleen oog voor het deelbelang 

dat zij vertegenwoordigen;
 - organisaties bevorderen hun eigen autonomie. 
•	 	De	autonome	groei	zorgt	voor	een	klein	en	dispro-

portioneel beetje extra veiligheid. Deze (extra) 
veiligheid is daarmee slechts een bijproduct van wat 
dachten dat veiligheidsbeleid was. 
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Laurens Binken, security officer van Shell, vestigde in 
dit verband de aandacht op het virus dat 30.000 work-
stations van Saudi Aramco op 15 augustus trof en het 
Saoedische staatsoliebedrijf tien dagen lang plat legde. 
De aanval, opgeëist door een organisatie die zich The 
Cuttting Sword of Justice noemt, was politiek gemotiveerd 
en houdt verband met de politieke spanningen in het 
Golfgebied. 
De presentatie van Binken stond haaks op het verhaal 
van IT-ondernemer en promovendus aan de Universiteit 
Leiden Wim de Koning, die beweerde, dat er van cyber-
terrorisme nauwelijks iets te duchten valt, omdat 
conventionele vormen van terrorisme goedkoper zijn 
en makkelijker effect sorteren. 
De aanval op Saudi Aramco is grootschalig en grondig 
voorbereid en zou eventueel ook uit te leggen zijn als 
een vorm van cyber war, indien zou komen vast te staan, 
dat een staat betrokken is geweest. In dat geval weer-
spreekt het incident echter de analyse van de Londonse 
hoogleraar strategische studies, David Betz, die stelde 
dat het begrip cyber war geen reële betekenis toekomt. 
Uit de paneldiscussie die volgde, kwam naar voren dat 
Binken bij het afslaan van grootschalige aanvallen in de 
eerste plaats rekent op zijn eigen mensen. De kennis 

dr. K. (Karl) de Leeuw, 
onafhankelijk onderzoeker op het gebied van management en ICT security en editor 
van The History of Information Security. A Comprehensive Handbook (Elsevier); 
lid NISA-organisatiecomité

in het cyberdomein

Publiekprivate samenwerking
bij dreigingen

rond incidenten van dit type wordt door Shell vooral 
gedeeld met andere oliemaatschappijen, die aan 
vergelijkbare risico’s bloot staan, maar niet met elkaar 
concurreren op het gebied van veiligheid. Aan samen-
werking met de Nederlandse autoriteiten bestaat 
minder behoefte, ook al bestaat er geen principieel 
bezwaar tegen.
Shell werkt, net als andere private partijen, wel samen 
met de Britse inlichtingendienst GCHQ, dat in het 
Verenigd Koninkrijk een omvattende infrastructuur 
heeft opgezet, om cyberincidenten bij het Britse 
bedrijfsleven in kaart te brengen. De achterliggende 
gedachte van dit initiatief is, dat de verschillende 
vormen van digitale  infiltratie, vaak ondernomen 
vanuit landen als Rusland en China, soms een gecoör-
dineerd karakter hebben, en daarmee ook een bedrei-
ging kunnen vormen voor de nationale veiligheid. Deze 
samenhang kan door individuele bedrijven niet worden 
gedetecteerd.
Ronald Prins, directeur van Fox-IT, een bedrijf dat actief 
is op het terrein van digital forensics dat onder meer de 
compromitering van de DigiNotar certificaten heeft 
ontdekt en dat een doorslaggevende rol heeft gespeeld 
bij de ontmanteling van het Bredolab-netwerk, is groot 

Het Nederlandse bedrijfsleven is een makkelijke prooi voor digitale spionage en het recent opgerichte Nationaal Cyber 
Security Centrum heeft onvoldoende mankracht om grootschalige digitale aanvallen op de Nederlandse economie tegen 
te gaan. Dat was de voornaamste conclusie van een op 12 september 2012 bij TNO in Den Haag gehouden symposium 
“Dealing with security threats from cyberspace: public-private cooperation in The Netherlands”, georganiseerd door de 
Netherlands Intelligence Studies Association (NISA). 
Een dag lang wisselden academici, inlichtingenfunctionarissen, en deskundigen uit het bedrijfsleven ideeën uit over 
de dreigingen in het cyberdomein. De gevaren liggen vooral op economisch terrein, waarbij niet alleen gedacht moet 
worden aan digitale spionage, maar ook aan ontwrichting van bedrijfsprocessen met politieke doeleinden.      

NISA-symposium 12 september Den Haag
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voorstander van de oprichting van een vergelijkbare 
waakhond in Nederland. De AIVD ziet het nadrukkelijk 
als zijn taak, dergelijke aanvallen in kaart te brengen, 
maar beschikt momenteel over een minder uitgebreid 
instrumentarium dan GCHQ. Vaak komt de dienst 
inbraken bij Nederlandse bedrijven toevallig op het 
spoor, en zij blijft afhankelijk van de bereidheid van 
bedrijven om aan onderzoek mee te werken.
Het Nederlandse bedrijfsleven is met zijn brede en 
wereldwijde vertakkingen door Nederlands overheids-
ingrijpen alleen echter moeilijk te beveiligen. Op een 
vraag uit het publiek over de rol van buitenlandse 
beveiligingsbedrijven op de Nederlandse markt, werd 
door medewerkers van de AIVD ontwijkend gereageerd. 
De vragensteller vestigde de aandacht op het gerenom-
meerde Kasperski Lab, dat uit de Russische geheime 
dienst is voortgekomen en dat nauwe banden onder-
houdt met de machthebbers in het Kremlin. Het valt 
daarom niet uit te sluiten, dat door Kasperski aange-
boden, net als producten van andere leveranciers, 
backdoors bevatten, die door de Russische geheime 
dienst voor doeleinden van economische spionage 
kunnen worden benut. 
Wil van Gemert, directeur Cyber Security bij de NCTV, 
brak een lans voor een strategische benadering van 
beveiligingsvraagstukken en trok een parallel met het 
stelsel van voorschriften die de laatste dertig jaar 
hebben geresulteerd in een indrukwekkende verbete-
ring van de verkeersveiligheid. Daarbij zag hij voor 
publiekprivate samenwerking een duidelijke rol weg-
gelegd, bijvoorbeeld door middel van invoering van een 
veiligheidskeurmerk. Bart Jacobs, hoogleraar computer 
security in Nijmegen en lid van de recent geïnstalleerde 
Cyber Security Raad, een adviesorgaan met vertegen-
woordigers uit de overheid, het bedrijfsleven en de 
academische wereld, zag echter weinig heil in een 
dergelijke benadering. “Bij een upgrade kunnen kleine 
veranderingen al grote invloed hebben op de veiligheid 
van een smartphone of een ander product,” zei Jacobs. 
“Het proces van certificering is veel te langzaam om de 
markt bij te kunnen benen”. 

Op de bladzijden hierna volgen de voor dit magazine 
bewerkte conferentiebijdragen van David Betz, Wim de 
Koning, de AIVD en de High Tech Crime Unit van het 
KLPD.

De Netherlands Intelligence Studies Association NISA 
is een in 1991 opgerichte onafhankelijke studiegroep 
op het gebied van inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
en daaraan gerelateerde politiediensten. In de 
stichting zijn vertegenwoordigd academici, vertegen-
woordigers van de media en (oud-)medewerkers van 
genoemde diensten. Doel van de stichting is: het 
bevorderen van een geïnformeerde discussie in 
Nederland over alle aspecten van het werk van 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten en daaraan 
gerelateerde	politiediensten;	het	vergroten	van	de	
historische kennis op dit gebied en het openstellen 
van archieven voor research en het bevorderen van en 
bijdragen aan academisch onderwijs in het vakgebied. 
Het werkterrein van de NISA beslaat een breed 
spectrum: geschiedenis, ontwikkeling, onderzoek van 
fenomenen, organisatie en werkwijze, methoden en 
technieken en technologische ontwikkelingen. 

De NISA beschikt over een uitgebreid netwerk van 
nationale en internationale relaties, zowel in de 
academische als in de uitvoerende sfeer. De NISA 
onderhoudt contacten met zowel Nederlandse als 
buitenlandse (wetenschappelijke) onderzoeksinsti-
tuten, studiegroepen en deskundigen in het vakgebied 
en werkt daar ook mee samen bij de organisatie en 
uitvoering van haar activiteiten.

www.nisa-intelligence.nl
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Defensie- en buitenlandspecialisten maken zich te 
veel zorgen over het effect van ‘cyber’ op de bestaande 
machtsverhoudingen tussen staten in het internatio-
nale systeem - met andere woorden, over ‘cyberoorlog’. 
Men staat echter te weinig stil bij het feit dat digitale 
connectiviteit diverse bewegingen die ageren tegen de 
status quo middelen biedt die vragen oproepen over 
de functie en levensvatbaarheid van de staat die, in de 
westerse wereld althans, al honderden jaren nauwelijks 
meer worden gesteld.

In weerwil van wat cyberoorlog alarmisten ons willen 
doen geloven heeft connectiviteit echter nauwelijks 
effect op de essentie van oorlog - geweld om de vijand je 
wil op te leggen. Connectiviteit verergert voornamelijk 
een strategisch probleem dat de afgelopen eeuw steeds 
groter is geworden, namelijk, hoe zorg je ervoor dat een 
oorlog meer oplevert dan hij kost. 

Negentig jaar geleden, na de gruwelijke maar weinig 
doorslaggevende tweedimensionale slachtpartijen van 
de Eerste Wereldoorlog, hoopte men dat een sterke 
luchtmacht het antwoord zou kunnen zijn. 
Bommenwerpers konden simpelweg over de verdedi-
gingswerken van de belangrijke staten heen vliegen 
waardoor hun achterland kwetsbaar werd voor 
vernietigende aanvallen. Oorlogen zouden voortaan 
snel beslist worden. Als we de cyberdoemscenario’s van 
vandaag horen, gaan de gedachten onwillekeurig terug 
naar de toespraak van premier Baldwin in 1932 in het 
Britse Lagerhuis toen hij waarschuwde “dat bommen-
werpers er altijd doorheenkomen...”. Dat dit voor de 
luchtmacht niet opging wil niet zeggen dat dit voor 
cyberaanvallen nu anders zou zijn. We moeten echter 
voorzichtig zijn met aannames over discontinue 
verandering in oorlogen. 

Dr David J. Betz, 
Department of War Studies, King’s College Londen (David.Betz@kcl.ac.uk)

‘cyber oorlog’
Connectiviteit, oorlog en

Feit is namelijk dat oorlogsvoering voortdurend 
opnieuw wordt uitgevonden en dat er altijd nieuwe 
stilstand uit voortkomt. De cyberwereld biedt staten 
nieuwe mogelijkheden om elkaar schade toe te 
brengen, maar ze deinzen er over het algemeen voor 
terug deze openlijk te gebruiken omdat ze zich daarmee 
op een hellend vlak begeven dat onvermijdelijk tot 
gewapende strijd leidt. De ‘nieuwe norm’ is waarschijn-
lijk een ‘sub rosa’ oorlog waarin de strijdende partijen 
met hun aanvallen - alle vormen, ook digitale - onder de 
grens blijven die bij overschrijding onvermijdelijk een 
harder antwoord zou oproepen. 

Dit houdt in dat het bestaan van een ‘oorlog’ verborgen 
moet blijven voor het publiek, dat zich anders door zijn 
emoties zou kunnen laten meeslepen. De gevaren van 
deze weg lijken duidelijk: in ieder geval worden de 
normale verhoudingen tussen burgers en militairen 
erdoor bedreigd - geheime oorlogen en democratie 
gaan nu eenmaal niet goed samen. Daarnaast ontstaat 
er een inherent onstabiele situatie omdat geen van de 
partijen precies weet waar de ‘rode lijn’ van de ander 
loopt. Misrekeningen liggen dus altijd op de loer. En tot 
slot monden dergelijke oorlogen - bewust - nooit uit in 
een duidelijke overwinning en is de kans groot dat ze 
maar blijven voortduren. 

Aan de andere kant biedt onze openbare ruimte, waar 
alles en iedereen met elkaar verbonden is, sociale 
bewegingen en ‘insurgent politics’ veel meer mogelijk-
heden om de agenda te bepalen en het debat vorm te 
geven. Connectiviteit geeft bewegingen meer ruimte 
om te handelen en zich in zowel de fysieke als de 
virtuele wereld te organiseren op manieren die moeilijk 
tegen te houden zijn en erg lastig zijn voor de overheid. 
Wikileaks is hiervan een goed voorbeeld, maar ook de 
Occupy-beweging, die zichzelf omschrijft als een 
“verzetsbeweging zonder leider” en gebruik maakt 
van de tactieken van de Arabische Lente. 

Deze ontwikkelingen zijn nauw verweven met de snel 
groeiende digitale netwerken. Begin jaren 90 van de 
vorige eeuw werd er tijdens de Chiapas-opstand in 
Mexico handig gebruikgemaakt van de toen nieuwe 
mogelijkheden van cyberspace: via email werden 

Op beleidsmakers en strategen die worstelen met de veiligheids-
problemen van het informatietijdperk heeft het voorvoegsel 
“cyber” hetzelfde effect als een defibrillator op een slachtoffer 
van een hartaanval: het brengt een elektrische schok teweeg. 
Terwijl op praktisch elk ander terrein de overheidsuitgaven gekort 
worden, lijken de middelen om ‘de dreiging van het internet’ te 
beteugelen schier onuitputtelijk. 

NISA-symposium 12 september Den Haag
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‘cyber oorlog’
buitenlandse bondgenoten gezocht en kreeg de strijd 
internationale bekendheid. En al in 1999 werd er bij 
de “Battle for Seattle” (protesten tegen de WTO-top) 
gebruikgemaakt van smart mob-tactieken waarbij 
dankzij digitale connectiviteit steeds “zwermen demon-
stranten” konden opduiken. Vandaag de dag omschrijft 
de groep andersglobalisten “We are Everywhere” zich-
zelf als een “mondiale rebellie...die voortdurend in 
beweging is, ideeën en tactieken over de oceanen heen 
uitwisselt, strategieën tussen culturen en continenten 
deelt, en in zwermen bijeenkomt, weer uiteenvalt, om 
vervolgens elders weer op te duiken.” 

Het is gemakkelijk met dergelijke groepen de spot te 
drijven. Mogelijk dient deze revolutionaire Zeitgeist 
(in het westen in ieder geval) geen hoger doel dan 
de emotionele ondersteuning van een marginale 
tegencultuur die onmogelijk de massa’s in beweging 
kan zetten. Maar de bewering dat de voortslepende 
mondiale economische crisis, die de eurozone op dit 
moment voor grote problemen stelt, in potentie tot 
grote maatschappelijke onrust kan leiden, wordt nu 
niet langer als onzinnig afgedaan. De beweging voor 
“global justice” wordt gevoed door de wijdverbreide en 
steeds dieper gevoelde overtuiging dat de huidige orde 
fundamenteel onrechtvaardig is. Zelfgenoegzaamheid 
is fout.

We zien nu al voorbeelden van nieuwe vormen van 
eenvoudige verstoring van en aanval op de status quo 
die onze aandacht verdienen. Hoewel het op grillige 
en geheel eigen wijze te werk gaat, heeft het hackers-
collectief “Anonymous” bijvoorbeeld aangetoond dat 
het pijn kan berokkenen en welvaart kan vernietigen 
– van wezenlijk strategisch gewicht bij onderhandeling. 
De vraag of gedisciplineerdere revolutionairen 
manieren hebben of zullen vinden om de domme 
massa goedkope “clicktivists” als ad hoc “shock troops” 
in te zetten wordt een steeds belangrijkere ‘bekende 
onbekende factor’. 

Natuurlijk, connectiviteit kan ook een krachtig middel 
zijn om iets goeds te bereiken. Maar weinig mensen zijn 
echt tevreden over de status quo en een zekere mate van 
subversiviteit is niet a priori slecht; integendeel, het is 
het kenmerk van een gezonde, dynamische en open 
maatschappij. Maar er zit ook een belangrijke keerzijde 
aan. Snelle en eenvoudige communicatie betekent 
bijvoorbeeld dat acties die op een bepaalde plaats 
worden gevoerd bijna onmiddellijk gevolgen kunnen 
hebben op een andere plaats, ongeacht het aantal 
kilometers dat ertussen zit. Denk aan de golf van woede 
die de moslimwereld overspoelt vanwege de afbeeldin-
gen van Mohammed in de film en de geschreven media. 

Ook verdwijnen de grenzen die aanvallen konden 
tegenhouden nu nationale grenzen steeds poreuzer 
worden. 

In het Westen lijken we de lang voorspelde terugkeer 
naar de tribale samenleving te beschouwen als een 
gevolg van connectiviteit. De gevolgen hiervan 
beperken zich echter niet tot de cyberspace. Ze kunnen 
heel concreet en fysiek zijn. Toen Anders Breivik vorige 
zomer 69 jonge aanhangers van de Noorse socialistische 
partij neerschoot, kwamen elementen uit de cyberspace 
en de reële wereld onherroepelijk bijeen. Deze aanslag 
duidt op een onzekere toekomst waarin grootschalige 
oorlogen zeldzaam zullen zijn of verborgen worden 
gehouden, terwijl steeds meer solitaire ‘doe-het-zelf ’ 
revolutionairen hun woede botvieren. Deze ‘propa-
ganda met daden’ is niet nieuw. Het is gewoon een 
volgende fase in de evolutie van politiek geweld 
waar-bij buitengewoon handig gebruik wordt gemaakt 
van het huidige communicatieparadigma. De mate van 
individuele ‘superempowerment’ die hierbij speelt is 
alarmerend en helaas houdt het hier niet bij op. 

Mocht u denken dat ik in dit artikel ben afgedwaald van 
‘cyberoorlog’ dan heb ik daar goede redenen voor. De 
echte problemen van cyberveiligheid betreffen niet 
simpelweg - en zelfs niet hoofdzakelijk - de technische 
aspecten van computernetwerken, hardware en soft-
ware, net zo min als het bij oorlog alleen om wapen-
systemen draait. In beide gevallen gaat het om politiek, 
de maatschappij en het begrijpen van de drijfveren 
van mensen om technologie ten goede of ten kwade 
in te zetten. Als we dit doorzien en de techniek goed 
beheersen, dan kunnen we de huidige en toekomstige 
stormen wellicht doorstaan. Zo niet, al hebben we de 
beste technici, dan zijn de problemen niet te overzien. 

Meer informatie
D.J. Betz and T. Stevens, Cyberspace and the State: Toward a 
strategy for cyber-power, London: IISS, 2011.
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Wat is cyberterrorisme?
Een probleem bij de duiding van cyberterrorisme is het 
ontbreken van een eenduidige definitie. Internationaal 
worden er verschillende definities gehanteerd. Soms 
wordt het zelfs gebruikt als containerbegrip voor allerlei 
activiteiten door terroristen op het internet. Voor dit 
artikel hanteren wij de volgende werkdefinitie: “uit 
ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of 
plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel 
daden gericht op het aanrichten van maatschappij 
ontwrichtende zaakschade, door middel van infor-
matietechnologie, met als doel maatschappelijke 
veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking 
ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming 
te beïnvloeden”. 
Deze definitie is afgeleid van de in Nederland gehan-
teerd werkdefinitie van terrorisme maar specificeert 
het middel. Deze aanpak is analoog aan de gebruikte 
definitie van CBRNE-terrorisme. Twee opmerkingen 
hierbij: ten eerste gaat het bij terrorisme om zeer 
ernstige, vaak tegen mensenlevens gerichte, misdrijven. 
Om een cyberaanval als terroristisch te duiden, zullen er 
in de fysieke wereld effecten moeten optreden die grote 
maatschappelijke onrust veroorzaken. Bij de ‘DDoS 
aanvallen’ en ‘defacements’ die we regelmatig uit o.a. 
activistische hoek zien, is daarvan geen sprake en dat 
is dan ook geen terrorisme. Verder vallen kinetische 
aanslagen op computerinfrastructuur buiten deze 
definitie, omdat in dat geval ‘cyber’ een doelwit is en 
niet zozeer het middel.

een “advanced 
 persistent folly”?

Stilte voor de storm?
Hoewel de eerste waarschuwingen voor cyberterrorisme 
al van voor ‘9/11’ dateren, heeft er zich tot op heden 
geen enkel geval voorgedaan. Een veelgehoord 
argument is dat het jihadisten nog niet over ‘hacker 
kennis’ zouden kunnen beschikken. Dit argument is 
niet houdbaar. Als we één ding van ‘9/11’ hebben 
geleerd, is het wel dat jihadisten er geen moeite mee 
hebben om bepaalde skills vergaren om een aanslag 
mogelijk te maken. Dit zien we ook bij andere terroristi-
sche groepen zoals de IRA. ‘Hacker technieken’ zijn niet 
bijzonder complex en de kennis is breed toegankelijk. 
Informatie en gratis tools zijn eenvoudig van het inter-
net te downloaden. Amazon.com heeft meer dan 1500 
titels met het onderwerp ‘hacking’. Gerenommeerde 
conferenties en trainingen zoals Blackhat zijn eenvou-
dig en anoniem toegankelijk. Ook zijn er voorbeelden 
van jihadistische hackers zoals Younis Tsouli (bijnaam 
“Terrorist 007”) die momenteel een gevangenisstraf 
uitzit vanwege zijn aandeel in, ironisch genoeg, het 
plannen van een bomaanslag.
De redenen waarom cyberterrorisme niet van de grond 
komt zijn veel structureler van aard en zullen dan ook 
niet snel veranderen. Ten eerste is het ontwikkelen van 
een effectief cyberwapen veel complexer en kostbaarder 
dan algemeen wordt aangenomen. Een goed voorbeeld 
is Stuxnet. Het is software ontworpen om fysieke 
effecten te genereren, namelijk het vernietigen van 
centrifuges in verrijkingsfabrieken in Iran. Het wordt 
daarom door velen gezien als een blauwdruk voor een 

Volgens het laatste Cybersecuritybeeld Nederland (juni 2012), is de kans op een terroristische 
cyberaanval door jihadisten erg laag. Internationaal horen we echter vaak andere geluiden. 
Robert Mueller, hoofd van de FBI, noemt de dreiging van cyberterrorisme “real and rapidly 
expanding”. In mei 2011 waarschuwde het hoofd van Engelse Intelligence and Security Committee 
dat terroristische cyberaanvallen wel eens de volgende “Pearl Harbor” zouden kunnen zijn. In dit 
artikel gaan we in op de achtergronden van de (vermeende) dreiging van cyberterrorisme.

Cyberterrorisme:

NISA-symposium 12 september Den Haag

Wim de Koning, 
promovendus Universiteit Leiden 

en directeur Fenestrae
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cyberterroristische aanval. Dergelijke software is echter 
zeer complex waaraan jaren is gewerkt. Om deze soft-
ware te ontwikkelen en te testen, moesten de ontwik-
kelaars de beschikking hebben over exact dezelfde 
nucleaire centrifuges en bijbehorende controllers als 
die zij moesten aanvallen. Ze moesten kortom het 
doelwit nabouwen, een miljoeneninvestering. 
Terroristen zullen een dergelijke investering ook 
moeten doen. Voor bijvoorbeeld het ontwikkelen en 
testen van software voor een aanval op de elektriciteits-
voorziening zullen zij beschikking moeten krijgen over 
de exact dezelfde generatoren en deze destructief testen. 
Los van de praktische onmogelijkheden van aanschaf 
en transport, beschikken jihadistische groeperingen 
als Al Qa’lda eenvoudigweg niet over de financiële 
middelen voor dergelijke projecten.
Behalve dat de kosten voor een cyberwapen in absolute 
zin te hoog zijn, is het alternatief van traditionele 
kinetische aanvallen op dergelijke doelwitten een-
vou-diger, betrouwbaar en vele malen goedkoper. 
Zo worden bijvoorbeeld de totale kosten van de bom-
aanslagen op de forensentreinen in Madrid in 2004 
(191 doden) geschat op slechts tienduizend euro. 
Ten derde is het maar de vraag wat de blijvende maat-
schappelijke impact van cyberterrorisme zal zijn. Door 
allerlei oorzaken als stormen, branden en fouten 
worden burgers regelmatig geconfronteerd met uitval 
van vitale infrastructuur zonder dat dit tot zware ont-
wrichting leidt. Zo heeft het oosten van de VS, door een 
combinatie van stormen en extreme temperaturen dit 
jaar al twee keer te maken gehad met een grote stroom-
storing waarbij er miljoenen mensen dagenlang zonder 
stroom zaten. Het was uiterst vervelend voor de 
betrokkenen, maar het heeft nou bepaald niet geleid 
tot een nationaal trauma.

Academische discussie
Naast bovengenoemde vooralsnog onoverkoombare 
praktische bezwaren is het überhaupt de vraag of cyber-
terrorisme door jihadisten als een serieuze strategische 
optie gezien wordt. Behalve dat er nimmer een aanslag 
is geweest, is er vooralsnog ook geen casus van serieuze 
voorbereidingshandelingen. Dit bijvoorbeeld in tegen-
stelling tot andere exotische aanslagen als de inzet van 
chemische middelen. De perceptie van de dreiging van 
cyberterrorisme is dan ook niet voortgekomen uit 
daadwerkelijke indicatoren uit de dagelijkse praktijk 
van het contraterrorisme, maar puur uit een academi-
sche discussie. 
De oproepen op jihadistische websites zijn pas later 
genomen (met name sinds de dood van Bin laden) en 
lijken meer een uiting van frustratie dan een indicatie 
van een strategische richting waarvoor ook middelen 
worden vrijgemaakt.
Interessant is ook om te zien, zoals in de recente Rajib 
Karim case, dat er in de praktijk kennelijk ook weinig 
voorkeur is voor cyberterrorisme. Karim is een jihadist, 
als computer deskundige werkzaam bij British Airways. 
Hij zocht contact met Anwar al-Awlaqi in Jemen (AQAP) 
en samen beraamden zij een aanslag. Hoewel Karim 
duidelijk maakte dat hij de middelen en opportunity 
had om het datacentrum van British Airways te 
verstoren, ging Al-Awlaqi daar niet op in. In plaats 
daarvan gaf hij hem de opdracht om zich aan te melden 
bij de opleiding tot cabinepersoneel. Het idee was dat 
hij op die manier een bom aan boord van een vliegtuig 
zou kunnen smokkelen. Zover is het nooit gekomen. In 
maart 2011 is Karim veroordeeld tot 30 jaar cel voor het 
beramen van deze aanslag. Al-Awlaqi is september 2011 
door middel van een ‘drone-strike’ uitgeschakeld.

Conclusie
Lost van het feit of het maar de vraag is of jihadisten zelf 
cyberterrorisme als strategische optie zien, is de ‘barrier 
of entry’ zo hoog dat een dergelijke aanslag uiterst 
onwaarschijnlijk is. Ook al zou die ‘barrier of entry’ 
lager worden, dan nog zijn beoogde effecten (en erger) 
met kinetische middelen vele malen goedkoper, 
eenvoudiger en betrouwbaarder te bewerkstelligen. 
Het is op zich curieus dat er voor een vermeende 
nauwelijks realistische dreiging zoveel aandacht is. Het 
echte probleem is dat door de focus op cyberterrorisme 
de rol van en effecten van ‘cyber’ binnen klassieke 
aanslagen nauwelijks onderkend wordt. In tegenstelling 
tot cyberterrorisme is dit geen academische dreiging, 
maar hebben we dit al kunnen waarnemen bij bijvoor-
beeld de aanslagen in Mumbai in 2008. 
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De ICT-specialisten van de AIVD ontdekken al snel dat 
de malware gericht is op datavergaring en -extractie. 
Het lijkt op spionage. Gelukkig zijn de aangevallen 
instanties niet geïnfecteerd, omdat de malware probeert 
binnen te dringen via oude softwareversies die niet 
langer in gebruik zijn. De ICT-specialisten zoeken verder 
en vinden aanwijzingen die doen vermoeden dat de 
malware en de aanvaller uit China afkomstig zijn.

Uit contact met collega-diensten van de AIVD blijkt dat 
de mails ook zijn aangetroffen bij andere internationale 
instanties. De aanval is dus omvangrijk en beperkt zich 
niet tot Nederland. De AIVD licht zijn collega-diensten 
en de getroffen partijen in over zijn bevindingen.

De AIVD onderzoekt complexe digitale aanvallen. Het 
gaat om digitale spionage en sabotage, cyberextremis-
me (waaronder specifieke vormen van hacktivisme) en 
cyberterrorisme. 

Marc Kuipers, 
directeur Operationele 
Expertise en Onder-
steuning, AIVD

Cyber security, 
 prioriteit voor de AIVD

Digitale spionage
Zoals het voorbeeld laat zien, vormt digitale spionage 
op dit moment een serieuze bedreiging voor de natio-
nale veiligheid. Spionage – het heimelijk of onder valse 
voorwendselen verwerven van informatie – is een 
actueel probleem. Onderzoek hiernaar behoort tot de 
taken van de AIVD. 

Uit AIVD-onderzoek blijkt dat buitenlandse overheden 
op heimelijke wijze proberen gevoelige politieke, 
militaire, technisch-wetenschappelijke en economische 
informatie in Nederland te verzamelen. Ook proberen 
ze Nederlandse politieke en ambtelijke besluitvorming 
en migrantengemeenschappen te beïnvloeden. 

De AIVD ziet dat een groot aantal buitenlandse 
inlichtingendiensten in Nederland actief zijn. Dit zijn 
niet alleen ‘vijandige’ landen. Sommige landen zien 
inlichtingenactiviteiten als een natuurlijk onderdeel 
van hun buitenlandse en economische politiek. 

Werkwijze van buitenlandse inlichtingendiensten
Vaak worden vertrouwelijke zaken, zoals conceptstuk-
ken en twistpunten, via e-mail of telefoon uitgewisseld. 
Communicatiesystemen zijn echter kwetsbaar. Er is een 
te groot vertrouwen in de beveiliging van ICT-systemen. 
De steeds verdergaande koppeling van databestanden is 
gebruiksvriendelijk voor de overheid en de burger, maar 
maakt deze databestanden ook kwetsbaar. Via het minst 
beveiligde systeem kan toegang worden verkregen tot 
alle gegevens. De hele keten is immers zo sterk als de 
zwakste schakel. 

Staten kunnen gebruik maken van deze kwetsbaarheid 
en beschikken over verschillende spionagemiddelen. 
Digitale spionage is een aantrekkelijke vorm van 
inlichtingenvergaring, omdat met relatief goedkope 
middelen een breed scala van doelwitten kan worden 

Mei 2012. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) detecteert een e-mail die mogelijke malware 
bevat op het netwerk van een overheidsorganisatie. De mail wordt gedetecteerd, omdat deze voldoet aan een 
kenmerk dat door een collega-dienst van de AIVD als verdacht is aangemerkt. Op verzoek van de 
beveiligingsambtenaar van de desbetreffende overheidsorganisatie onderzoekt de AIVD de e-mail. Al snel blijkt 
dat het meerdere mailtjes betreft bij verschillende organisaties, die zijn gestuurd aan ambtenaren die werken aan 
hetzelfde project. Er lijkt dus sprake van een gerichte aanval. De AIVD besluit de getroffen instanties te 
informeren en een onderzoek op te starten.

Cyberterrorisme
Het (jihadistisch) cyberterrorisme vormt op dit 
moment geen dreiging voor de nationale veiligheid. 
De digitale potentie van (jihadistische) terroristen 
schat de AIVD vooralsnog in als beperkt. Tot op 
heden is er geen sprake geweest van serieuze digitale 
‘aanslagen’ door terroristen. De AIVD houdt dit echter 
wel nauwlettend in de gaten.

Cyberextremisme
Extremisten willen mogelijk digitale aanvallen 
gebruiken om mensen te bedreigen waardoor de 
democratische rechtsorde geschaad kan worden. 
De AIVD ziet een matige dreiging tegen de nationale 
veiligheid. De tot op heden vertoonde hacktivistische 
activiteiten kunnen worden gezien als de digitale vorm 
van ‘protestacties’ in de niet-virtuele wereld. 

NISA-symposium 12 september Den Haag
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aangevallen en het risico op ontdekking klein is. Staten 
gaan op zoek naar kwetsbaarheden in software van 
aan internet gekoppelde systemen. Vaak gebruiken zij 
fake-e-mails waarin malware is verstopt. 

Om ervoor te zorgen dat de ontvanger van de e-mail 
de mail opent, blijven staten gebruik maken van de 
klassieke spionagetechnieken. Ze gaan op zoek naar 
kwetsbaarheden bij mensen. Inlichtingenofficieren van 
buitenlandse diensten proberen contact te maken met 
personen die over interessante informatie beschikken. 
Dat kan de CEO van een multinational zijn, maar ook 
zijn secretaresse. De inlichtingenofficier probeert te 
achterhalen wat de interesses van iemand zijn. Als 
bijvoorbeeld blijkt dat de CEO van de multinational 
houdt van golfen, zal hij ervoor zorgen dat de CEO een 
uitnodiging krijgt voor een golftoernooi. Zo is hij ervan 
verzekerd dat de e-mail de aandacht van de CEO trekt 
en heeft de malware kans om het systeem van de multi-
national binnen te dringen. 

Het is zeer moeilijk om met zekerheid vast te stellen of 
een staat betrokken is bij digitale spionage. Veel aan-
vallen worden uitgevoerd door zogenaamde ‘patriot-
tische hackers’. Door de ‘inhuur’ van criminele know 
how kunnen staten relatief gemakkelijk de beschikking 
krijgen over digitale capaciteiten. De digitale aanvallen 
zijn niet of moeilijk te relateren aan overheidsinstan-

ties, waardoor statelijke betrokkenheid te allen tijde te 
ontkennen valt.

Rol van de AIVD
De AIVD heeft een specifieke verantwoordelijkheid waar 
cyber security en de nationale veiligheid elkaar raken. 
Het onderkennen van onzichtbare dreigingen en risico’s 
voor de nationale veiligheid is een kerntaak van de 
AIVD. De AIVD richt zich op detectie van complexe 
digitale aanvallen (Advanced Persistant Threats) en het 
onderzoeken van aanvallen die de nationale veiligheid 
in potentie schaden. Het betreft cyberspionage- en 
sabotage door staten, cyberterrorisme en cyberextre-
misme. De AIVD heeft tevens een rol in het verhogen 
van de weerbaarheid van de rijksoverheid en vitale 
bedrijven tegen digitale aanvallen. 

Door een bijzondere combinatie van wettelijke taken 
en bevoegdheden kan de AIVD zijn taken uitvoeren: 
•	 	De	inzet	van	bijzondere	bevoegdheden;	De	AIVD	kan	

een breed scala aan bijzondere bevoegdheden, zoals 
hacken en tappen, maar ook niet-digitale middelen 
inzetten. Dankzij deze bijzondere bevoegdheden 

  kan de AIVD, in tegenstelling tot andere partijen, 
complexe digitale aanvallen die de nationale 
veiligheid raken onderkennen.

•	 	Samenwerking collegadiensten; 
  De ICT-specialisten van de AIVD kunnen met de 

unieke informatie van internationale collega-
  diensten aanvallen ontdekken die bij andere 

overheidspartners (nog) niet bekend zijn. 
•	  Bronbescherming; 
  De AIVD heeft de wettelijke taak om bronnen, 

werkwijze en kennisniveau te beschermen. Dit zorgt 
ervoor dat de drempel voor personenen en organisa-
ties om informatie over complexe digitale aanvallen 
met de AIVD te delen, lager is dan bij andere 
organisaties. 

•	 	Combinatie van inhoudelijke kennis en technische expertise; 
  De AIVD heeft jarenlange ervaring met het doen van 

onderzoek op het gebied van terrorisme, extremisme 
en spionage. Tevens heeft de dienst ICT-experts in 
dienst die kennis hebben over kwetsbaarheden in 
ICT-systemen. Bij de cyberactiviteiten die de dienst 
uitvoert, worden deze inhoudelijke kennis en 
technische expertise met elkaar gecombineerd. 

Samenwerking
Het versterken van de digitale veiligheid is een van de 
grootste uitdagingen waar Nederland op dit moment 
voor staat. Samenwerking tussen overheid, bedrijfsle-
ven en wetenschap is daarbij essentieel. De dreiging van 
digitale aanvallen is een probleem ‘too big for one of 
us’. De AIVD werkt voornamelijk samen met de MIVD (in 
de nieuw op te richten sigint/cybereenheid) en met het 
Nationaal Cyber Security Centrum.
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Drie verschillen
Ten eerste maakt Internet de factoren tijd en locatie 
betekenisloos: een aanval kan op elk moment vanuit 
elke plek ter wereld worden uitgevoerd. Bij de gemid-
delde internetaanval zijn verschillende landen betrok-
ken: dader, slachtoffer en gebruikte infrastructuur 
bevinden zich zelden in hetzelfde land. De aanpak en 
opsporing van deze vormen van criminaliteit zijn echter 
nog wel sterk gebonden aan soevereiniteit. 

Peter Zinn, 
adviseur Team High Tech 

Crime, KLPD
Pim Takkenberg, 

teamleider Team High 
Tech Crime, KLPD

high tech aanvallen
De dreiging van 

Ten tweede is malware net als gewone software in 
toenemende mate plug & play. Door een simpele user 
interface zijn ook technisch minder begaafde mensen 
in staat succesvol aanvallen uit te voeren. Waar high 
impact online criminaliteit voorheen voorbehouden 
was aan high tech criminelen, georganiseerde samen-
werkingsverbanden met een hoge mate van kennis en 
innovativiteit, wordt de arena nu gedeeld met carrière-
criminelen en jeugdige nieuwsgierigen.
Ten derde blijkt beveiliging van digitale informatie een 
van de grootste uitdagingen van onze huidige maat-
schappij te zijn. Er zijn te veel manieren om binnen te 
komen, er is veel kennis en een goed beheer nodig om 
die manieren af te stoppen, en één foutje kan fatale 
gevolgen hebben. 

KPN hack
Een voorbeeld waarin deze drie elementen samen-
komen is de recente hack op het netwerk van KPN, 
een bedrijf dat zijn ICT beveiliging toch meer dan 
gemiddeld goed geregeld heeft. De verdachte bleek hier 
bij uitzondering ook een Nederlander te zijn, maar de 
hack werd ontdekt in Korea en er werd infrastructuur 
gebruikt uit verscheidene landen waaronder Oekraïne. 
De benodigde technische kennis was niet meer dan het 
web afzoeken naar systemen die vatbaar waren voor een 
bekende kwetsbaarheid. De verdachte bleek een zeven-
tienjarige jongen die het meer deed voor de lol en om 
op te scheppen dan uit misdadig oogmerk. Maar 
ondertussen werd hij in staat geacht om met één druk 
op de knop het hele KPN netwerk uit te schakelen.

Voor de winst of voor de lol 

Toen de notoire Amerikaanse bankrover Willy Sutton in 1952 door een journalist werd 
gevraagd waarom hij banken beroofde was zijn antwoord: “Omdat daar het geld is.” Die 
vanzelfsprekendheid geldt zestig jaar later nog. Ons geld digitaliseert, dus criminaliteit digitali-
seert. Het is echter niet alleen geld, maar de volledige maatschappij die online gaat. En daar-
mee zijn er drie belangrijke verschillen aan te wijzen tussen de huidige situatie en die in 
Suttons tijd.
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Kwetsbaarder
Het samenkomen van de drie elementen leidt tot een 
zorgwekkende ontwikkeling: het wordt steeds makke-
lijker om met steeds minder kennis en mensen steeds 
grotere maatschappelijke schade aan te richten. Daar 
dienen we als maatschappij een antwoord op te formu-
leren. 

Opsporing
Het is duidelijk dat opsporing alleen, zoals die nu is 
ingericht, niet voldoende is. Om succesvol op te kunnen 
sporen dient, in het ideale geval, de opsporing net zo 
grensoverschrijdend te zijn als het internet zelf. Hoewel 
Nederland met verschillende landen een uitstekende 
samenwerking heeft en het verdrag van Boedapest (de 
Europese cybercrime conventie) goede handvatten biedt 
zijn we nog lang niet zo ver. Daarbij is soevereiniteit 
een belangrijk aandachtspunt. Zou het bijvoorbeeld 
mogelijk moeten zijn om een aanval op Nederland af 
te slaan door op afstand in te grijpen in een computer 
in Frankrijk? En zo ja, onder welke condities? Mag de 
politie een geanonimiseerde computer binnen het TOR 
netwerk betreden, waarvan niet bekend is in welk land 
deze zich bevindt?

Meer dan opsporing alleen
Om de dreiging succesvol aan te kunnen pakken 
dienen de betrokken partijen elkaar te vinden, elkaar te 
informeren en samen te werken. Met de oprichting van 
het NCSC is een belangrijke stap in de goede richting 
gedaan, maar de technische en politieke complexiteit 

van het internet vraagt nog veel meer partijen, zowel in 
binnen- als in buitenland. Het Team High Tech Crime 
heeft in het project Taurus geëxperimenteerd met een 
internationale publiekprivate samenwerking tegen 
botnets. Dergelijke samenwerkingsverbanden zouden 
de norm moeten zijn.
De aanpak van de groeiende dreiging van high tech 
crime is gebaat bij een (inter)nationaal juridisch kader, 
waarbij nagedacht moet worden over grensoverschrij-
dende operaties. Tevens is een geïntensiveerde 
(internationale) publiekprivate samenwerking 
noodzakelijk om effectief te kunnen zijn. Ten slotte 
dienen wij, net als de high tech criminelen, out of the 
box te blijven denken. Zo blijken veel hackers het voor 
hun plezier te doen en zou de maatschappij erbij gebaat 
zijn om deze personen een legale uitdaging te geven. 

Willie Sutton
En ook hier valt de parallel met Willie Sutton te trekken. 
In zijn autobiografie verklaarde Sutton dat hem in 
werkelijkheid nooit gevraagd was waarom hij banken 
beroofde. Hoewel ‘voor het geld’ het meest voor de 
hand liggende antwoord was, schreef hij dat zijn 
belangrijkste motivatie het plezier in het beroven van 
banken was. Onze vitale infrastructuur zou voldoende 
gewapend moeten zijn om een dergelijk soort plezier te 
weerstaan.

Het Team High Tech Crime van het KLPD is in 2007 
opgericht met als taak de aanpak en opsporing van 
zware, georganiseerde en vernieuwende vormen van 
cybercrime, waarbij ICT naast middel ook doelwit is. 
De bescherming van de nationale vitale infrastructuur 
tegen cyberaanvallen is een nadrukkelijk onderdeel 
van het takenpakket.

Internationaal wordt het Team High Tech Crime 
beschouwd als een van de koplopers in het veld. De 
FBI en de US Secret Service hebben dan ook liaisons 
rechtstreeks op het team. Daarnaast is het team in 
staat geweest als een van de eerste Westerse landen 
succesvol samen te werken met herkomstlanden van 
cybercriminelen, zoals Rusland en Oekraïne. Het 
Nederlandse succes is overigens ook deels te danken 
aan onze goede ICT infrastructuur. Een goede 
infrastructuur trekt criminelen wat vervolgens ook 
weer kansen biedt voor de opsporing.
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Bijeenkomst in Den Haag
Op 21 en 22 juni organiseerde het BZK-programma 
Risico’s en verantwoordelijkheden een kleinschalig 
internationaal seminar, dat werd geopend door 
minister Spies. Er waren acht buitenlandse gasten, 
o.a. topbestuurders van grote Engelse uitvoerings-
organisaties en gerenommeerde wetenschappers zoals 
John Graham, Ortwin Renn en Ragnar Löfstedt. De 
Nederlandse counterparts waren o.a. topambtenaren 
van vier ministeries en leden van de WRR en de OVV.1

Een andere gast was Andrew Miller (Labour MP). Hij 
vertelde over zijn werk als voorzitter van de Science and 
Technology Select Committee in het Britse Lagerhuis, 
dat beter begrip bij parlementsleden probeert te 
kweken voor kwesties met een wetenschappelijke 
component, in het bijzonder kwesties die met veilig-
heidsrisico’s te maken hebben. 

Miller vindt dat beleid aantoonbaar effectief hoort te 
zijn, maar als het over risico’s gaat ontbreekt het daar 
nogal eens aan. Hij ziet in veel landen een reflexmatige 
politieke reactie op incidenten, die doorwerkt in de 
interventies vanuit de overheid. Als duidelijkste voor-
beeld noemt hij de Dangerous Dogs Act en de onrust 
over vermeende risico’s van inenting tegen kinder-
ziekten (BMR). Volgens Miller vinden politici het erg 
moeilijk om het verschil te begrijpen tussen de kans dat 
iets eventueel zou kunnen gebeuren, en een risico met 
een bepaalde mate van waarschijnlijkheid. Ze hebben 
behoefte om te horen dat iets 100% veilig is, maar die 
garantie bestaat niet. De verleiding is groot om gevoels-
matig te beslissen op grond van worst case scenario’s in 
plaats van op een waarschijnlijke uitkomst. Dat maakt 
risicobeleid kwetsbaar voor onevenredigheid. Een 
daarmee samenhangend punt is dat er niet structureel 
wordt teruggekeken of maatregelen eigenlijk wel 

Jan van Tol, 
 programmaleider Risico’s en verantwoordelijkheden, ministerie van BZK

Buitenlandse parlementaire 
aandacht voor risicogebaseerd beleid

werken en of doel en middelen wel in verhouding staan. 
Er zijn geen positieve prikkels voor de overheid om dat 
te doen.

Het Britse parlementaire comité
Als tegenwicht is er in het Britse Lagerhuis een vaste 
commissie waarin deskundigen de parlementariërs 
helpen om risico’s beter te begrijpen. Miller is voorzitter 
van dit Science and Technology Select Committee, dat 
bestaat uit elf parlementsleden. Het doel is dat overheids-
beleid en politieke beslissingen worden gebaseerd op 
robuust wetenschappelijk bewijs. Het comité kan de 
activiteiten onderzoeken van ministeries voor zover die 
effect hebben op of gebruik maken van wetenschap, 
technologie en onderzoek. Zo is onderzocht hoe de 

Politici die besluiten nemen in situaties waarin een risico bestaat of zou kunnen bestaan, laten zich vaak geheel leiden 
door hun intuïtie. Althans, volgens Britse politici, die eraan toevoegen dat daar allerlei nadelen aan kleven. Die nadelen 
en ook manieren om ermee om te gaan zijn in juni ter sprake gekomen in Den Haag en in september in Brussel. 
Risicogebaseerd beleid is een gevestigde benadering binnen het Britse parlement en begint nu ook bij het Europarlement 
op te komen. Politici van uiteenlopende kleuren spannen zich ervoor in.

Risicogebaseerd beleid
In de Angelsaksische landen wordt veel waarde 
gehecht aan risk based policy. Het centrale idee daarin 
is dat de overheid werkt vanuit het realistische besef 
dat ze niet in staat is om alle denkbare gevaren of 
negatieve uitkomsten te elimineren, aangezien dat 
kan leiden tot disproportionele kosten of ongewenste 
neveneffecten. Risicogebaseerd beleid helpt om 
overheidsinspanning en middelen te richten op de 
aantoonbaar grootste risico’s. Daar hoort ook bij dat 
benoemd wordt welke negatieve gevolgen beschouwd 
worden als aanvaardbare of onaanvaardbare risico’s. 
In het VK wordt dit principe toegepast op steeds meer 
beleidsterreinen, waaronder overstromingsbescher-
ming, voedselveiligheid, jeugdzorg en huisvesting. 
Hierdoor ontstaat een ander soort afspraak met de 
samenleving, niet meer over het breed te interprete-
ren begrip ‘veiligheid’ maar over het verminderen of 
beheersen van risico’s.2 

1 Een verslag door de Universiteit Maastricht is binnenkort beschikbaar.
2 H. Rothstein, O. Borraz en M. Huber, Risk and the Limits of Governance: Exploring varied Patterns of risk-based Governance across Europe 

(ongepubliceerd artikel 2012, aanzet voor een internationale vergelijkende studie).
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overheid is omgegaan met wetenschappelijk advies 
tijdens crises rond de varkenspest, vulkanische as-
wolken en cyber security. Een ander onderzoek betrof 
de perceptie, acceptatie en communicatie rond 
kernenergie.3

Miller heeft uitgesproken opvattingen over de rol van 
het parlement: ‘Parliament has a role in the sense of 
looking at things rationally and trying to create the 
right framework for sensible decisions to be made’. 
Hij voegt toe: ‘It doesn’t help if politicians are working 
completely in the dark about risk and are only reading 
the tabloid newspaper version of the risk’.

Ook gedragswetenschap is een belangrijk ingrediënt. 
Een mooi voorbeeld is de aanbeveling die de Govern-
ment Chief Scientific Adviser na de Japanse tsunami 
deed aan de 50.000 Britten die op dat moment in Tokio 
waren. Hij adviseerde hen om niet terug te vliegen naar 
Engeland, want de standaard stralingsdosis tijdens zo’n 
vlucht is hoger dan wanneer ze in Tokio bleven. 

Miller merkt als nadeel op dat zijn comité geïnstitutio-
naliseerd is. Dat geldt niet voor de vrijwillige groep waar 
hij eveneens voorzitter van is, de Parliamentary and 
Scientific Committee. De groep brengt wetenschappelijke 
deskundigen in het parlement om actuele onderwerpen 
te bespreken waarbij wetenschap, politiek en beleid 
elkaar raken.4

Nieuwe werkgroep Europees Parlement
Andrew Miller is ook geïnteresseerd in effectievere 
verbinding met andere parlementen in Europa rond het 
omgaan met publieke risico’s. Wat dat betreft is hij 
laatst op zijn wenken bediend, want in het Europese 
Parlement werd op 5 september de Working Group on 
risk-based policy-making ingesteld onder leiding van de 
Britse Europarlementariër Julie Girling (Conservatieven 
en Hervormers).

De groep is bedoeld als antwoord op de huidige nieuws-
cultuur waarin opinies zich razensnel vormen en waar-
door politici en overheden zich gedwongen voelen tot 
beslissingen waarvan ze op dat moment de gevolgen 
nog niet kunnen overzien. Zoals de kwestie van de 
EHEC-bacterie vorig jaar, waar 24 uur nadat een sterf-
geval werd toegeschreven aan Spaanse komkommers de 
hele Spaanse salade-industrie grotendeels kwam stil te 
liggen. 

Deze informele werkgroep met Europarlementariërs 
van meerdere partijen wil gaan beoordelen in hoeverre 
EU-beleid en EP-besluiten gebaseerd zijn op het risico-
principe.
De groep zal enkele keren per jaar bijeenkomen rond 
een thema, terzijde gestaan door een panel van weten-
schappelijke deskundigen geleid door Ragnar Löfstedt 
(Kings College London). Het eerste thema wordt de 
Europese arbo-voorschriften. De beoogde werkwijze 
heeft als voordeel de benaderbaarheid voor mensen van 
buitenaf, die informeel verbinding kunnen zoeken.

Panel en discussie5 

De werkgroep werd opgericht tijdens een vier uur 
durende bijeenkomst waaraan zo’n zeventig mensen uit 
diverse landen deelnamen. Robert Madelin (directeur-
generaal CNECT, Europese Commissie) benadrukte het 
belang om risico in een breder verband te zien: ‘If we 
get risk right, we get the opportunities right’. Verder 
riep hij op tot een uitnodigende communicatie over 
risico’s, waardoor een breder gevoel van eigenaarschap 
ontstaat. Als voorbeeld noemde hij de boodschap 
‘everybody owns a little bit of the risk in your fridge’. 

Een opvallende suggestie vanuit de zaal was om niet 
alleen nieuwe regelgeving te beoordelen op effectiviteit 
en kosten-batenverhouding, maar ook politieke amen-
dementen bij regelgeving. 

Europarlementariër Anthea MacIntyre (Conservatieven 
en Hervormers) stelde dat politici er wel goed in zijn om 
de impact van een mogelijke gebeurtenis te bepalen, 
maar dat ze risico’s eigenlijk niet goed begrijpen. Ze 
neigen daardoor tot instinctief handelen, waarbij ze 
ook bang zijn om het verkeerd te doen. Haar collega 
Vittorio Prodi (Progressieve Alliantie van Socialisten en 
Democraten) stelde dat risicobeoordeling een basisin-
strument is dat een objectieve positie geeft om regels te 
maken of te verbeteren. Hij wees tegelijk op het belang 
van een evenwichtige verdeling van kansen en risico’s, 
zodat risico’s niet afgewenteld worden. 

3 Voor meer informatie zie www.parliament.uk/business/committees/committees-archive/science-technology
4 Zie verder www.vmine.net/scienceinparliament/index.asp 
5 De wijze woorden van panelleden Ragnar Löfstedt, Ortwin Renn (Universiteit Stuttgart) en Geoffrey Podger (UK Health and Safety 

Executive) vallen buiten het bestek van dit artikel.

Andrew Miller,
voorzitter Science and 
Technology Select 
Committee Britse 
Lagerhuis 



Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing oktober 201252

Het Stelsel van Basisregistraties speelt een belangrijke 
rol bij het aanpakken van maatschappelijke vraag-
stukken. Of het nu gaat om uitrukkende hulpdiensten, 
het efficiënt vaststellen van het recht op uitkering, 
het toetsen van vergunningaanvragen of het bestrijden 
van fraude: alle betrokkenen hebben baat bij slimme 
toepassing van veel gebruikte overheidsgegevens zoals 
adressen, persoonsgegevens, bedrijfsnamen en geo-
informatie. Deze gegevens worden vastgelegd in basis-
registraties. Door al bekende gegevens te delen, kan de 
overheid efficiënter opereren en de dienstverlening 
verbeteren.

Wimfred Grashoff, 
implementatieadviseur 
cluster STOUT (Stelsel 
Oplossingen en 
UitvoeringsTraject)
Pim Nieuwenburg, 
communicatieadviseur 
ICTU

maken Nederland veiliger
Basisregistraties

Basisregistraties bevatten authentieke gegevens die 
bedoeld zijn voor een breed gebruik door (overheids)
organisaties. Door het gebruik van unieke ‘sleutels’ 
zijn de gegevens te koppelen, uit te wisselen en te 
combineren. De kwaliteit van de in de basisregistraties 
opgeslagen gegevens verbetert doordat gebruikers van 
die gegevens fouten en mutaties kunnen doorgeven aan 
de ‘bron’. Naarmate meer processen gegevens van de 
basisregistraties gebruiken wordt de kwaliteit beter 
waardoor er nog meer gebruik van wordt gemaakt.

De Witte Kaart
Een goed voorbeeld van het ‘combineren’ van gegevens 
bij crisisbeheersing of rampenbestrijding is De Witte 
Kaart (DWK). Deze voorziening bundelt informatie uit 
de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) 
en het Handelsregister (NHR) met informatie uit de 
sectorale registratie GHOR4all. Door deze informatie te 
combineren en overzichtelijk op een kaart te presente-
ren, krijg je een goed beeld van de situatie rond en in 
een zorginstelling (zie figuur 1). “Door basisregistraties 
hier slim te koppelen en de informatie te ontsluiten 
voor de OOV-sector, is het niet meer nodig dat er in 
25 veiligheidsregio’s handmatig lijstjes worden bijge-
houden met gegevens over zorginstellingen. Deze 
lijstjes verdwijnen voorgoed en maken plaats voor 
data vanuit de bron”, vertelt Sandra Thomassen, beleids-
medewerker GHOR bij de Veiligheids- en Gezondheids-
regio Gelderland-Midden (VGGM).

De ontwikkeling van de DWK zit momenteel nog in een 
conceptfase, maar de essentie is duidelijk. “In onze 
maatschappij zijn veel mensen minder zelfredzaam. 
Denk hierbij aan gehandicapten, kinderen of ouderen. 
Zij hebben bij calamiteiten extra aandacht nodig van de 

De Moerdijkbrand (2011) maakte opnieuw duidelijk dat goede informatie van groot belang is bij 
crisisbeheersing en rampenbestrijding. Het gaat dan zowel om ‘dynamische informatie’ over 
bijvoorbeeld concentraties giftige stoffen in de rook, als om ‘statische’ informatie’: waar bevindt 
het gebouw zich, welk bedrijf is er gevestigd, welke vergunningen zijn afgegeven? Als het erop 
aankomt, kunnen basisregistraties helpen die informatie te verkrijgen, maar dan is er wel nadere 
actie nodig.

Mogelijkheden genoeg, maar actie is nodig

Met basisregistraties kunnen gegevens uit verschillende bronnen 
worden gecombineerd en op de kaart weergegeven.
 Foto: Jan-Willem van Aalst
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hulpverleningsdiensten. Daarvoor is het noodzakelijk te 
bepalen hoeveel van deze mensen zich op een bepaalde 
plek bevinden, en waarom zij minder zelfredzaam zijn. 
Wanneer hulpverleners dit snel weten, kunnen zij ade-
quaat handelen, waardoor er minder slachtoffers vallen 
of verwondingen minder erg zijn”, zegt Thomassen. 
Volgens haar lenen de principes en infrastructuur van 
DWK zich ook voor andere sectoren of kwetsbare 
objecten als scholen en kinderdagverblijven.

Digitale Bereikbaarheidskaart
Een ander praktijkvoorbeeld dat het nut bewijst van 
basisregistraties is de zogenoemde Digitale Bereikbaar-
heidskaart (DBK). “Deze is bedoeld voor de bevelvoerder 
van een tankautospuit”, aldus Paul Geurts, informatie-
architect bij de gemeente Nijmegen. “De bevelvoerder 
raadpleegt de DBK tijdens het aanrijden naar een inci-
dent. Op de kaart ziet hij wat voor een soort gebouw 
het is, hoe het is gelegen, waar hij het voertuig moet 
opstellen, waar de afsluiters en het bluswater zitten en 
welke gevaren hij kan tegenkomen. De bevelvoerder 
maakt op basis van deze dynamische kaart een risico-
inschatting en ‘inzetplan’ die hij toelicht aan de 
manschappen in het voertuig en die wordt besproken 
met de bemanning van andere aanrijdende voertuigen.”

Geurts legt uit dat de DBK een samengestelde kaart is: 
“De informatie komt uit de BAG, het digitale topogra-
fische bestand van het Kadaster, de Basisregistratie 
Ondergrond (BRO) en uit de gemeentelijke basisadmini-
stratie (GBA) en het NHR. Verder is er door de afdeling 
risicobeheersing of preparatie brandweer specifieke 
informatie op een aparte laag ingetekend. Daarnaast 
worden gegevens over het object vastgelegd in een 
database, zoals de aanwezigheid van personen en 
inzetprocedures. Nog niet zo lang geleden verzamelden 
organisaties zelf alle informatie en sloegen deze op in 
een eigen database en op een handgemaakte kaart. Nu 
is 40 procent van de DBK meteen gevuld met gegevens 
uit basisregistraties”.

Hergebruik van gegevens bij de bron
Ook Frans Schippers, directeur/commandant bij de 
Veiligheidsregio Kennemerland, noemt basisregistraties 
“cruciaal”. Ze bevatten essentiële informatie voor het 
werk van brandweer, GHOR (Geneeskundige Hulpver-
leningsorganisatie in de Regio), Gemeenschappelijke 
Gezondheidsdienst (GGD) en politie. Dat heeft wel 
consequenties: “We worden steeds afhankelijker van 
informatie. Eigen inwinning is onbetaalbaar, inefficiënt 
en niet actueel te houden. Het devies is daarom: herge-
bruik van gegevens en gegevens halen bij de bron!”.

Diensten in de OOV-sector zijn niet alleen afnemers van 
basisregistraties. “De sector kan belangrijk zijn voor 

terugmeldingen op basisregistraties. Door terugmeldin-
gen verbeteren we de kwaliteit van de basisregistraties. 
Wij zijn veel op straat, doen inspecties en ‘zien’ daar-
door veel. We hebben de ambitie om hiermee wat te 
doen. Een van de manieren om dit verder vorm te 
geven, is het integreren van de terugmeldfunctie in de 
DBK”. 

Volgens Schippers is het onderhoud van gegevens een 
punt van aandacht: “Hiervoor kijk ik naar de coördi-
nerend gemeentesecretarissen. Die kunnen het belang 
van onderhoud van basisregistraties binnen de 
gemeenten benadrukken en sturing geven aan het 
gebruik ervan.” Hij doet echter ook een oproep aan de 
landelijke overheid: “Publieke Dienstverlening op de 
Kaart (PDOK) wordt een belangrijk kanaal om gegevens 
uit basisregistraties af te nemen. Een goede abonne-
mentenvoorziening voor onze sector is daarbij nood-
zakelijk.”

STOUT
Volgens ‘de praktijkmensen’ is er nu al veel mogelijk, 
maar er is werk aan de winkel. De bouwstenen liggen 
klaar, maar de organisaties in de sector moeten zelf aan 
de slag om hun informatievoorziening te verbeteren. 
Basisregistraties leveren het meeste op als organisaties 
ze gebruiken in combinatie met de gegevens van hen-
zelf en van de ketenpartners. “Dit vraagt om samenwer-
king én verankering, bijvoorbeeld door huidige proeven 
als De Witte Kaart te borgen tot gangbare praktijken en 
te voorzien van een onderliggende gegevenslogistiek”, 
zegt Wilma Willems, projectleider maatschappelijke 
baten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Ook Arre Zuurmond, ambassadeur 
van het stelsel van basisregistraties, benadrukt het 
belang van de ontwikkeling van zogenaamde sectorale 
knooppunten: voorzieningen die informatie uit basis-
registraties verrijken met zelf verzamelde gegevens, om 
die samenhangend aan te bieden aan gebruikers.

Organisaties die met basisregistraties aan de slag willen, 
staan er niet alleen voor. Ter ondersteuning is STOUT 
(Stelseloplossingen en UitvoeringsTraject) ingericht, 
met als opdracht “het creëren van noodzakelijke 
randvoorwaarden voor een in samenhang werkend 
stelsel”. Marthe Fuld, projectleider STOUT: “Bij ons kun 
je terecht voor alle informatie over het stelsel, als je 
vragen hebt over oplossingen voor het stelsel in je eigen 
situatie, of als je knelpunten ervaart in de werking van 
het stelsel. STOUT kent de sector en het netwerk!”

Voor meer informatie over het Stelsel van Basis-
registraties: www.stelselinformatiepunt.nl
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Experimenteel jaar
De overheid kan het niet langer maken om de zorgtaak 
op het gebied van crisisbeheersing vrijblijvend in te 
vullen. Om deze vrijblijvendheid tegen te gaan, heb ik 
in opdracht van het Veiligheidsberaad een commissie 
samengesteld die aan de slag is gegaan om de bevol-
kingszorg op orde te brengen. De commissie heeft een 
visie opgesteld met daaraan gekoppeld meetbare 
prestatie-eisen. Het rapport heeft een onafhankelijk 
karakter en vormt de eerste aanzet voor een brede 
discussie over verwachtingen rond bevolkingszorg. In 
de visie en prestatie-eisen ga ik in op de wát-vraag: wat 
wordt verstaan onder adequate bevolkingszorg. De 
hóe-vraag mag het komende jaar – een experimenteel  
jaar - op basis van de gevoerde discussies en evaluaties 
in het land, beantwoord worden.  

Duidelijkheid voor regio en burger
De visie heeft als voornaamste uitgangspunten dat 
rekening gehouden wordt met de zelfredzaamheid van 

Piet Bruinooge, 
burgemeester van Alkmaar en portefeuillehouder gemeenten in 
het Dagelijks Bestuur Veiligheidsberaad 

Bevolkingszorg op orde: 
 een beroep op eigen 
verantwoordelijkheid samenleving

het overgrote deel van de bevolking en dat er vanuit het 
maatschappelijk belang beredeneerd  wordt wat de 
operationele processen moeten inhouden. Regio’s 
behouden vrijheid om te bepalen hoe zij de bevolkings-
zorg willen organiseren en welke taken zij uitbesteden. 
De minimale prestatie-eisen zijn echter niet vrijblij-
vend. De prestatie-eisen (zie kader) worden telkens 
onderbouwd op basis van praktijkervaringen en onder-
zoek. Waarbij natuurlijk altijd de burger – en dat bent u 
ook als lezer – centraal stond. 

Niet alleen de burger heeft recht op duidelijkheid, ook 
voor veiligheidsregio’s en gemeenten moet duidelijk 
worden wat er verwacht  wordt. De landelijke mini-
mumnormen maken duidelijk waar minimaal aan 
voldaan moet worden. Zo kan regionale samenwerking 
beter vorm gegeven worden en ook interregionale 
samenwerking wordt hiermee vergemakkelijkt. 
Hiermee hoop ik tegemoet te komen aan het commen-
taar van gemeenten en regio’s dat zij in het verleden 
vaak werden afgerekend op niet bestaande en niet 
erkende eisen. 

Met het erkennen van het feit dat ook voor bevolkings-
zorg binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing 
minimum eisen bestaan, gaan we de vrijblijvendheid 
voorbij. Hierdoor kan bij incidentevaluaties niet langer 
door gemeenten het excuus gebruikt worden dat er voor 
bevolkingszorg geen normen bestaan. Voordeel van het 
feit dat deze prestatie-eisen zijn opgesteld door een 
commissie van nauw betrokkenen en niet wettelijk 
verankerd zijn, is dat de eisen realistisch zijn en 
tegelijkertijd niet statisch zijn. Bij nieuwe inzichten, 
maatschappelijke of technologische veranderingen 
kunnen deze aangepast worden. 

Realistisch en eigentijds
Ik beschouw de manier waarop bevolkingszorg nu 
beschreven staat in de visie realistisch en eigentijds. We 

Uit incidentevaluaties van de afgelopen jaren blijkt telkens weer dat het voor gemeenten 
een moeilijke opgave is om operationele invulling te geven aan de bevolkingszorg. Bovendien 
ontbreekt het tot op heden aan duidelijkheid over wát wordt verstaan onder adequate 
bevolkingszorg. Dit ontbreken aan duidelijkheid was voor mij als portefeuillehouder 
gemeenten in het DB Veiligheidsberaad aanleiding om in navolging van de Taskforce 
gemeentelijke processen het project ‘bevolkingszorg op orde’ te starten. 
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hebben ons als commissie laten leiden door de vraag 
wat burgers zelf kunnen en willen doen tijdens een 
incident, en wat zij daarop aanvullend van de overheid 
kunnen verwachten. Er zijn grenzen aan de zorg die de 
overheid kan leveren op het gebied van bevolkingszorg. 
Daarom zijn zelfredzaamheid en eigen verantwoorde-
lijkheid voor de commissie belangrijke uitgangspunten 
geweest bij het formuleren van de prestatie-eisen. 

Om de implementatie te bespoedigen vraagt de 
commissie alle veiligheidsregio’s om het komende jaar 
voorkomende incidenten en oefeningen te evalueren 
aan de hand van de gegeven prestatie-eisen in het 
rapport. De commissie komt in het najaar van 2013 
opnieuw bijeen om aan de hand van onder andere deze 
informatie te kijken welke vervolgstappen nodig zijn. 

Zoals gezegd, hoop ik dat het komende jaar de discussie 
over haalbaarheid van de in het rapport genoemde 
prestatie-eisen volop los zal barsten. Vanzelfsprekend 
hecht ik daarbij veel waarde aan de mening van het 
Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg en het 
Landelijk Overleg Coördinerend Gemeentesecretarissen. 
Net als de leden van deze overleggen, kijk ook ik uit naar 
de evaluaties die het komende jaar plaatsvinden op 
basis van de opgestelde prestatie-eisen. En bovenal kijk 
ik uit naar het moment waarop ik kan zeggen dat ‘De 
bevolkingszorg op orde is’. 

De visie op bevolkingszorg bestaat uit vier visie-
elementen
1.   De overheid rekent erop dat de samenleving haar verant-
 woordelijkheid (ook) tijdens een crisis neemt. 
  Er zijn grenzen aan de hulpverleningscapaciteit van 

de overheid. Ondanks de inspanningen van de 
overheid zal er daarom, als het echt misgaat, een 
beroep gedaan worden op de eigen verantwoorde-
lijkheid van de samenleving.                                 >>> Het rapport is te downloaden op de website van het 

Veiligheidsberaad www.veiligheidsberaad.nl. 

Prestatie-eisen
Een prestatie-eis legt vast welke prestatie met welk 
resultaat geleverd moet worden om van adequate 
bevolkingszorg te (kunnen) spreken. De prestatie-
eisen zijn verdeeld in:

Prestatie-eisen voor crisiscommunicatie: 
het communiceren met de bevolking door het leveren 
van feitelijke informatie (uiterlijk 30 minuten na 
aanvang van het incident en vervolgens iedere 30 
minuten) en indien nodig het geven van een concrete 
instructie en het duiden van de crisis (door het boeg-
beeld, binnen een uur na aanvang van het incident en 
iedere 2 uur daarna).
Prestatie-eisen voor de acute bevolkingszorg: 
de bevolkingszorg die naast de hulpverlening door de 
professionele hulpverleners meteen geleverd moet 
worden: uiterlijk 3 uur na aanvang van het incident 
voorzieningen voor de opvang en verzorging. Deze 
opvang en verzorging past bij de capaciteit van 
maximaal 10 procent van de betrokkenen met een 
absoluut maximum van 200 personen. Verder valt 
hieronder de concretisering van het informeren van 
verwanten.
Prestatie-eisen voor de herstelzorg: 
na de acute fase van een crisis is zorg nodig om een 
terugkeer naar de ‘reguliere’ situatie te ondersteunen. 
Hieronder valt ook het houden van een publieksen-
quête om de tevredenheid over de bevolkingszorg 
inzichtelijk te maken.

>>>
2.  De overheid stemt haar bevolkingszorg af op de zelfred-

zaamheid van de samenleving.
  De zorg van de overheid richt zich vooral op de 

slachtoffers die de zorg het hardst nodig hebben: 
  de verminderd zelfredzamen (zwaargewonden, 

minder validen, kinderen, et cetera).
3.  De overheid houdt rekening met en maakt gebruik van de 

spontane hulp uit de samenleving.
  Voor het slagen hiervan is bestuurlijke acceptatie 

van het gebruik van burgerhulp cruciaal.
4.  Waar het om verminderd zelfredzamen gaat, bereidt de 

overheid zich voor tot een vastgesteld zorgniveau. De 
‘restzorg’ levert zij op basis van veerkracht en improvisatie.

  De overheid bereidt zich voor op ‘redelijkerwijs te 
verwachten’ crises. Het is niet realistisch te denken 
dat de overheid zich op alle denkbare scenario’s 

 kan voorbereiden.
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Organisatie van de 
nafase op rijksniveau

Vormgeven aan rijksbrede visie en strategie 
In samenwerking met alle departementen is toegewerkt 
naar een rijksbrede visie en strategie voor de nafase. 
Kenmerkend voor een visie is dat een aantrekkelijk 
vergezicht wordt geschetst. Voor de nafase komt dit 
neer op een optimale voorbereiding en organisatie van 
herstel en nazorg op rijksniveau. Optimaal wil zeggen, 
de hoogst haalbare kwaliteit gelet op alle beperkingen. 
Na een ernstige ramp hoeft de bekende samenleving 
niet meer vanzelfsprekend te zijn. Dit kan leiden tot een 
andere rol en inzet van de Rijksoverheid bij het herstel. 
Bij de uitwerking van de visie is om praktische redenen 
echter uitgegaan van de huidige departementale taken 
en verantwoordelijkheden.

De strategie voor de nafase gaat over de te volgen aan-
pak om invulling te geven aan de optimale voorberei-
ding en organisatie van de benodigde herstelcapaciteit. 
Dat begint met bewustwording over dreigingen en 
daaruit voortvloeiende taken. Dreigingen zijn verkend 

aan de hand van scenario’s uit de Nationale Risico-
beoordeling. Nafasetaken zijn beschreven in samen-
spraak met de departementen in verschillende work-
shops.2 Daarmee is op nationaal niveau een basis gelegd 
om gezamenlijk of individueel toe te werken naar 
realisatie of versterking van de capaciteit – combinaties 
van mensen, middelen en methoden – waarvoor 
departementen verantwoordelijk zijn.

Ontwerp en onderhoud van capaciteiten
De vervolgstap richt zich op het ontwerp en het onder-
houd van die capaciteit. Voor zover dit nog niet het 
geval is, dienen betrokkenen per taak, onder regie van 
het verantwoordelijke departement, een samenhan-
gende combinatie van mensen, middelen en methoden 
te ontwerpen. Dreigingen, taken en eventuele aanvul-
lende kwaliteitsnormen vormen een geschikt vertrek-
punt. Het is in het belang van de preparatie dat samen-
werkingspartners bij elkaar worden gebracht en over-
eenstemming bereiken over de vorm en uitwerking van 
de capaciteit. Werkafspraken kunnen worden getoetst 
in oefeningen of zodra zich een crisis voordoet. Deze 
insteek is gevolgd om te komen tot een gecoördineerde 
aanpak voor de nafase op nationaal niveau, ingebed in 
de bestaande crisisstructuur. De kern bestaat uit een in 
te stellen nationaal nafaseteam met vertegenwoordigers 
van betrokken departementen. In de acute fase stelt dit 
team een plan van aanpak op voor de langere termijn, 
in te brengen in de crisisbesluitvormingsstructuur. 
De Indian Summer oefening vormde een eerste test. 
Maar het ontwerp van capaciteiten vraagt om periodiek 
onderhoud. Mensen, middelen en methoden verande-
ren voortdurend. Terugkerende controle- en aanpas-
singsmomenten verminderen de kans op verrassingen. 
Daarom zal de werkwijze met het nafaseteam, waar 
mogelijk, opnieuw worden getest bij de komende 
landelijke oefeningen. Het is zaak dat mensen ver-
trouwd raken met hun rol in de nafase en ervaring 
opdoen met samenwerking in de praktijk. Gezamenlijke 
oefening en training vergroten de kans op effectieve 
afstemming binnen en over organisatiegrenzen heen. 

De gevolgen waarmee Nederland wordt geconfronteerd bij een 
gebeurtenis als een ernstige overstroming, pandemie of nucleair 
incident zijn enorm. In de nafase is het zaak schade te repareren, 
het ontwrichte maatschappelijke leven te reactiveren en nazorg te 
bieden. Taken vergen een lange adem en doen een fors beroep op 
de capaciteit van de getroffen samenleving. De nafase is lange tijd 
een ondergeschoven kindje geweest als het gaat om de (voorbe-
reiding op de) rampenbestrijding en crisisbeheersing. En dat terwijl 
bekend is dat de nasleep van een ramp de ramp kan versterken: de 
ramp na de ramp. De laatste jaren is het bewustzijn van het belang 
hiervan toegenomen en het besef gegroeid dat hier dan ook al 
vroegtijdig aan moet worden gedacht, eigenlijk al tijdens de crisis. 
Op deze manier kan de overgang van de acute fase naar de nafase 
zoveel mogelijk gestructureerd verlopen. Om dit te bevorderen 
heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie medio 2010 het inter-
departementale project Nafase geïnitieerd. Daarbij zijn meerdere 
sporen gevolgd om de nafase op rijksniveau verder te versterken.1 
Het project is na behandeling in de Stuurgroep Nationale Veiligheid 
in september 2012 afgerond. 

1 De inhoud van dit artikel is grotendeels gebaseerd op het rapport: Richting geven aan de laatste schakel: de nafase. Rijksbrede versterking van 
de organisatie van herstel en nazorg bij rampen en crises, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Den Haag 2012.

2 Zie ook Op weg naar een rijksbrede organisatie van de nafase. Taken, rollen enverantwoordelijkheden van de rijksoverheid, IVA/Tilburg University 
2012.
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Toch is naast de beoogde routine ook flexibiliteit 
gewenst. Dreigingen en risico’s zijn niet onveranderlijk. 
Scenario’s, taken en bijpassende capaciteiten dus 
evenmin.

Routekaart (inter)departementale preparatie
Er is een routekaart opgesteld om departementen te 
ondersteunen op de drie momenten waarop zij invloed 
kunnen uitoefenen op de benodigde capaciteit.

Met name de voorfase biedt ruimte voor een meer 
systematische voorbereiding. Er is gelegenheid om 
bekend te raken met dreigen en de taken die daarmee 
samenhangen. Er is tijd om partners bij elkaar te 
brengen en het ontwerp, de invulling en praktische 
afspraken voor de uitvoering gezamenlijk vorm te 
geven. Ook is er een mogelijkheid de inzet van de 
capaciteit te simuleren of mee te nemen in rampen-
oefeningen. Het tweede moment is de acute fase. 
Terwijl de gevolgen van de ramp geleidelijk duidelijk 
worden is er in de hectiek van de initiële respons ruimte 
om samen met andere departementen en regionale 
partners te komen tot een eerste plan van aanpak voor 
de nafase. Mits men niet interfereert met lopende 
processen vanuit de crisisorganisatie, is er nu een 
momentum om benodigde capaciteiten in staat van 
paraatheid te brengen.
Tot slot is er de nafase zelf. Dat is meteen het moment 
waarop de inzet echt aan de orde is. Er is een beeld van 
de impact. Een mix van mensen, middelen en metho-

Aanbevelingen
Voor de verdere versterking van de nafase op natio-
naal niveau zijn vijf aanbevelingen geformuleerd.

1.  Blijf op het niveau van het Rijk met elkaar in dialoog 
om de nafase en de organisatorische voorbereiding 
daarop te versterken: 

 -  onderhoud en versterk het aangelegde inter-
	 	 departementale	netwerk;
	 -	 gebruik	de	routekaart	als	houvast;
 -  benut de kansen voor een meer systematische 

versterking die integratie van de nafase in de 
capaciteitenbenadering	biedt;

 -  bespreek periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) de 
voortgang van ontwikkeling en onderhoud, 

	 	 inclusief	knelpunten	die	daarbij	optreden;
 -  beoefen de nafase op rijksniveau periodiek in 

grootschalige interdepartementale oefeningen.
2.  Zorg dat in uitwisselbare dreigingsbeelden en 

scenario’s ook gevolgen van gebeurtenissen op 
(middel)lange termijn zo concreet mogelijk worden 
uitgewerkt. Dat stelt verantwoordelijke partijen in 
staat te bepalen welke taken voor hen zijn 
weggelegd en welke capaciteit daarmee is gemoeid.

3.  Betrek belanghebbenden op alle relevante 
schaalniveaus, van (inter)nationaal tot lokaal, in de 
voorbereiding op en uitvoering tijdens de nafase. 
Met name het samenspel tussen Rijk en regio is 
cruciaal. Optimalisatie van de aansluiting tussen 
beide niveaus komt niet alleen ten goede aan de 
effectiviteit	en	efficiënte	van	de	uitvoeringsorgani-
satie, maar ook aan de legitimiteit. Communicatie 
en afstemming bieden kansen om terugkerende 
problemen beheersbaar te maken.

4.  Maak van de nafase geen opzichzelfstaand maar 
een integraal onderdeel van de risico- en crisis-
beheersing. Zorg voor inbedding binnen de crisis-

  organisatie en een geleidelijke overgang naar de 
reguliere praktijk.

5.  Ervaring laat zien hoe belangrijk het is om aan te 
sluiten op de veerkracht en behoeften van 
getroffenen. Zorg dat deze centraal staan binnen 

 de beslissingen die worden genomen.

Voorfase
per departement:
-  neem kennis van 

eigen taken en 
verantwoordelijk-
heden in de nafase

-  breng samenwer-
kings-partners per 
taak bij elkaar

-  werk ontwerp en 
invulling van de 
capaciteit uit

-  maak afspraken 
  over aansturing en 

uitvoering
-  oefen de inzet 

periodiek
- evalueer

Acute fase
betrokken 
departementen:
-  stel samen (verwach-

te) taken in de nafase 
van de gebeurtenis 
vast

-  maak een plan van 
aanpak op 
hoofdlijnen 

per departement:
-  activeer benodigde 

capaciteiten zo vroeg 
mogelijk zonder de 
respons te hinderen

Nafase
per departement:
- faciliteer en volg of:
	 •	 	taken	die	onder	

eigen verantwoor-
delijkheid vallen 
worden uitgevoerd 

	 •	 	capaciteiten	
functioneren* en zo 
nee, of voldoende 
wordt bijgestuurd

- evalueer

*	effectief,	efficiënt,	rechtmatig,	

rechtvaardig

den wordt ingezet voor de taak. De rol van het verant-
woordelijke departement is de capaciteit te faciliteren 
en te volgen of de taak naar wens en verwachting wordt 
uitgevoerd. Wellicht is er vanaf het begin af aan 
voldoende zicht op de vraag welke mensen, middelen 
en methoden dienen te worden ingezet, en is de prak-
tische organisatie helder. Mocht dit niet zo zijn, dan is 
het zaak zo snel mogelijk duidelijkheid te creëren.
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Dit artikel gaat in op de enquêteresultaten. Binnen 
Nederland is de focus gelegd op de regionale plannen 
veelal ontwikkeld door de veiligheidsregio’s. Deze 
plannen beschrijven de cruciale elementen van crisis-
beheersing rond overstroming waarbij veelal onder-
scheid wordt gemaakt tussen de procedurele beschrij-
vingen en feitelijke informatie en informatiebronnen.

De effectiviteit van een rampenplan
“Je weet pas of een plan effectief is als er zich een ramp 
voordoet” aldus een van de respondenten. Maar achter-
over zitten en wachten tot een ramp zich voordoet om 
dan te concluderen dat het plan niet doeltreffend was, 
is niet de praktijk. Het toetsen van een plan gebeurt 
vooral door te oefenen en het oefenen van een plan is 
dan ook veel genoemd als een belangrijk aspect dat 
bijdraagt aan de effectiviteit van een plan. Het regel-
matig oefenen vergroot de bekendheid met het plan, 
de procedures, verantwoordelijkheden en rollen van de 
verschillende partijen. De verschillende partijen kennen 
elkaar en weten wie wat kan en doet. Als belangrijk is 
ook aangemerkt, het frequent herzien van het plan naar 
aanleiding van een oefening.

Het tijdens een crisis ter beschikking hebben van feite-
lijke informatie zoals het verloop van een overstroming, 
de locaties van kwetsbare objecten of een kaart met 
evacuatieroutes, is ook veel genoemd. Echter ook 
nadrukkelijk genoemd als een bepalende factor is de 
simpelheid en bondigheid van een plan, of zoals een 
Engelse respondent stelde: “Nobody has time to read 
war and peace during an emergency”. Dit vraagt dus om 
een goede balans tussen voldoende detail, echter niet 
te veel, en afgestemd op de doelgroep. Dit kan deels 
ondervangen worden door informatie centraal (digitaal) 

drs. K. (Karin) Stone,  
Deltares

rampenplannen?
Hoe effectief zijn onze

beschikbaar te stellen en (hyper)links naar andere 
deelplannen te creëren waar specifieke informatie al in 
benoemd is. Hiermee worden ook dubbelingen van 
informatie voorkomen. 

Het rampenplan dient zelf makkelijk beschikbaar te 
zijn, of zoals een Nederlandse respondent verwoordde: 
“bewaard op een logische plaats”. Verschillende 
respondenten suggereerden om het plan digitaal op 
een centrale plek beschikbaar te stellen, waarbij dan 
ook alle partijen zonder problemen toegang hebben 
tot het plan. Echter nadrukkelijk aangevuld met de 
opmerking dat er altijd een papieren versie beschikbaar 
dient te zijn. 

Ten slotte is door velen aangegeven dat een plan voor 
alle partijen helder en begrijpelijk dient te zijn. Dit 
wordt onder andere bereikt met eenduidig taalgebruik. 
Om de navigeerbaarheid in een plan te vereenvoudigen 
is gesuggereerd om voor de Nederlandse situaties voor 
alle veiligheidsregio’s een vergelijkbare indeling of 
format voor de plannen te ontwikkelen alsook voor de 
achterliggende software tools en data. Bij een regio 
overschrijdende situatie is afstemming tussen de regio’s 
dan veel eenvoudiger.

Wat we hebben en wat we willen
Veel genoemd is de behoefte aan feitelijke informatie 
over de mogelijke overstromingsscenario’s. Juist hier 
verwachtten de onderzoekers een hiaat. Engelse, Franse 
en Nederlandse overstromingsrampenplannen zijn 
geanalyseerd waarbij gekeken is naar de informatie en 
de mate van detail. Hierbij dient opgemerkt te worden 
dat verschillende plannen nog in ontwikkeling waren 
op moment van beoordelen. Voor de analyse zijn 22 

Honderd procent voorbereid zijn op een overstroming is geen haalbare zaak maar met een goede 
voorbereiding is het halve werk al gedaan. Het opstellen van rampenplannen omvat een deel van 
deze voorbereiding. Maar wanneer is een plan eigenlijk effectief? Wordt bij het ontwikkelen van 
een plan voldoende gebruik gemaakt van alle beschikbare informatie en middelen en hoe zou een 
plan verbeterd kunnen worden? Met behulp van een internet enquête uitgezet onder deskundigen 
betrokken bij de ontwikkeling en verbetering van rampenplannen in Nederland, Groot-Brittannië 
en Frankrijk (totaal 217 respondenten waarvan 45 uit Nederland) uitgevoerd in het kader van het 
Europese CRUE ERA-net project FIMFrame zijn deze vragen opgepakt. 
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rampenplannen?

meetlatten ontwikkeld die op een schaal van 1 (weinig) 
tot 3 (veel) aangeven op welk detailniveau het betref-
fende aspect opgenomen is in de plannen. Aspecten die 
het proces beschrijven zoals de rollen en verantwoorde-
lijkheden en de communicatie tussen partijen zijn in de 
plannen over het algemeen gedekt (linkerkant van de 
grafiek). Feitelijke informatie zoals een omschrijving 
van evacuatie routes of identificatie van de kritische 
infrastructuur ontbreekt vaak of wordt summier 
behandeld (rechterkant van de grafiek). 

Een vaak gehoorde opmerking is dat een plan niet te 
lang moet zijn. Uit de evaluatie bleek echter dat de 
lange plannen hoger scoorden dan de korte plannen. 
Dit lijkt een voor de hand liggende conclusie wanneer 
volledigheid als uitgangspunt gekozen is voor het al 
dan niet goed scoren van een plan. Echter ook uit de 
praktijk blijkt dat lange plannen positief gewaardeerd 
worden wanneer is nagedacht over navigeerbaarheid 
van het plan.

Deze resultaten zijn vergeleken met wat door de 
respondenten aangegeven is als wenselijke informatie 
in de plannen. Vooral op de meer technische invulling 
zoals informatie over evacuatie, het risico op aantal 
slachtoffers en schade en de potentiële gevolgen voor 
milieu (Natechs) wordt dan een hiaat zichtbaar tussen 
de wenselijke en werkelijke situatie. 

Het verbeteren van rampenplannen voor over-
stromingen
De nadruk in de rampenplannen ligt voornamelijk op 
de beschrijving van de rollen, verantwoordelijkheden 
en procedures. Echter veel feitelijke informatie kan al 
vooraf gegenereerd worden zodat deze centraal 

beschikbaar is of opgenomen wordt in de plannen en 
de oefeningen. Overstromingsbeelden zijn vaak wel al 
beschikbaar, maar ook zaken als kwetsbare objecten, 
mogelijke evacuatie routes en shelters locaties kunnen 
al in beeld worden gebracht aangezien de middelen en 
informatie vaak al beschikbaar zijn. Dit zou betekenen 
dat tijdens een crisis wanneer tijd essentieel is, geen tijd 
verloren gaat met het ter plekke verzamelen van 
informatie. 

Verder leert het project ons dat zowel tussen de drie 
landen als binnen Nederland de diversiteit in de 
plannen groot is. Elke regio doet het anders. Omdat 
een overstroming zich niets aantrekt van administra-
tieve grenzen, is afstemming tussen de regio’s essen-
tieel om goed voorbereid te zijn op een overstroming. 
Uniformiteit in de plannen, de achterliggende 
informatie en tools alsook het digitaal beschikbaar 
hebben van de plannen en informatie kan hieraan 
bijdragen. Overigens zijn dit aspecten die in het kader 
van het Interreg-Viking project deels zijn uitgewerkt 
(www.programmaviking.nl).

FIMFrame project
Het FIMFrame project had tot doel het bieden van hand-
vaten om rampenplannen voor overstromingen te 
verbeteren, wat geleid heeft tot de FIMFrame methode. 
Het project is onderdeel van het Europese onderzoeks-
programma CRUE-ERA-Net waar ook de Nederlandse 
overheid aan bijdraagt en betrof een samenwerking 
tussen Engelse, Franse en Nederlandse partijen. Dit 
artikel stipt de resultaten uit de enquête kort aan. 
Meer resultaten en een uitgebreide beschrijving van 
de methode en de case studies zijn te vinden op de 
FIMFrame website (www.fimframe.net).
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Algemeen
De zorgsector dient zich beter voor te bereiden op 
(grootschalige) rampen en crisissituaties concludeerde 
de minister van VWS in 2008. Er werd een stimulerings-
programma Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) 
gestart waarbij elf netwerkregio’s acute zorg jaarlijks 
circa één miljoen euro ontvangen om de gewenste 
doelstelling van de minister te realiseren. Een lande-
lijke stuurgroep, waarin de koepels van zorginstellingen 
zijn vertegenwoordigd, is verantwoordelijk voor de 
aansturing. In de regio Utrecht zijn wij erg blij met deze 
extra steun. In de afgelopen vier jaar heeft dit geleid tot 
een significante verbetering van de crisisbeheersing en 
het veiligheidsbesef. 

Van rampenbestrijding naar crisisbeheersing
Om in aanmerking te komen voor de OTO-gelden heeft 
het Traumacentrum Midden Nederland in nauwe samen-
werking met de GHOR en de zorginstellingen een 
risicoanalyse en een beleidsplan OTO opgesteld. Deze 
documenten sluiten naadloos aan op de beleids- en 
crisisplannen van de veiligheidsregio Utrecht. Anno 
2012 ligt de focus niet meer alleen op de zogenaamde 
klassieke ‘flitsrampen’, maar ook op moderne crisis-
situaties als pandemieën, veterinaire ziekten, terreurda-
den, cybercrime (ICT-verstoringen), economische crisis, 
stroomuitval en agressie tegen hulpverleners. Deze 
kanteling van fysieke naar integrale veiligheid vindt 
haar oorsprong in de Nationale Veiligheidsstrategie 
(2008) en de Wet op de Veiligheidsregio’s (2010). Naast 
externe rampen is er dus ook steeds meer aandacht 
voor interne crisissituaties. Zorginstellingen zoals 
ziekenhuizen, GGD’en, huisartsen, ambulancedienst, 
GGZ-instellingen, verpleeg- en verzorgingstehuizen, 
revalidatiecentra en thuiszorg haken daarom in 

prof. dr. L.P.H. Leenen, 
medisch directeur Traumacentrum
prof. dr. A.I.M. Hoepelman, 
voorzitter Regionaal Overleg Acute Zorg
G.J. Ludden, 
projectleider OTO

Crisisbeheersing
witte kolom naar hoger niveau 

toenemende mate aan op het OTO stimuleringspro-
gramma. Ook het Calamiteitenhospitaal (een samen-
werkingsverband van het UMC Utrecht en het Centraal 
Militair Hospitaal) valt binnen de regionale ‘OTO loep’.

Uniformiteit
Opvallend binnen de ‘Witte Kolom’ is de grote 
diversiteit in de wijze waarop crisisorganisaties zijn 
ingericht. Verschil in terminologie, uiteenlopende 
samenstelling van crisisteams en het ontbreken van 
kwalificatieprofielen voor sleutelfunctionarissen zijn 
slechts enkele opvallende constateringen. In 2010 
waren de conclusies van het NIVEL onderzoek dan ook 
dat het beter kan. De op 1 november 2011 landelijk 
gepresenteerde ‘Leidraad crisisorganisatie in zorginstel-
lingen’ en het ‘OTO kwaliteitskader’ alsmede het medio 
2012 aangescherpte normen- en beleidskader kwamen 
dan ook als geroepen. Binnen de regio Utrecht zijn ze 
enerzijds gebruikt om meer uniformiteit en structuur 
aan te brengen in de crisis(management)organisaties en 
anderzijds om deelname aan OTO activiteiten op een 
kwalitatief hoogwaardiger niveau te realiseren. Binnen 
onze regio prediken we nu ‘dezelfde taal’ en stimuleren 
zorginstellingen elkaar in een gerichtere aanpak van 
de aandachtsgebieden crisisbeheersing, bedrijfshulp-
verlening en business continuity management. 

Bestuurlijke bewustwording
Crisisbeheersing en integrale veiligheid staan promi-
nent op de bestuurlijke agenda. Bestuurders en toe-
zichthouders zijn zich steeds meer hiervan bewust en 
maken structureel mensen en middelen hiervoor vrij. 
‘Awareness’, ‘sense of urgency’ en ‘sense of direction’ 
zijn dan ook sleutelbegrippen geworden. 
Materiedeskundigen bezoeken periodiek de bestuur-
ders. Hierbij worden de actuele regionale en landelijke 
ontwikkelingen besproken. Er worden kenniskringen 
georganiseerd met als primaire doelstelling de kennis 
op dit vakgebied te verbreden en te verdiepen. Ook 
trekt men lering uit rampen- en crisissituaties waar 
zorginstellingen mee te maken hebben gehad. Ten 
slotte wordt per kwartaal bestuurlijke management-
informatie gegenereerd (dashboardrapportage) over 
de voortgang van het OTO-stimuleringsprogramma en 
waar nodig worden bijstellingen gerealiseerd. Recent 
is het belang van dit onderwerp nog eens onderstreept 
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witte kolom naar hoger niveau 
door een onderzoek van het COT Instituut voor veilig-
heid en crisismanagement. Onderzoekers constateer-
den namelijk dat bestuurders van zorginstellingen een 
betere visie op realistische veiligheid zouden moeten 
ontwikkelen.

Sleutelfunctionarissen
Alhoewel de opleidings-, trainings- en oefeninspan-
ningen zich richten op alle medewerkers van zorg-
instellingen, ligt het zwaartepunt voornamelijk op 
sleutelfunctionarissen die op tactisch en strategisch 
niveau een functie uitoefenen. Zij vervullen in crisis-
omstandigheden een rol die sterk afwijkt van wat 
normaliter van hen wordt verwacht. Juist daar is de kans 
groot dat het fout gaat en dient alles in het werk te 
worden gesteld om dit te voorkomen. Drie belangrijke 
functionarissen vormen de aorta in de crisisbeheersing: 
de voorzitter Raad van Bestuur, de crisiscoördinator en 
de rampen opvangplan (ROP)-coördinator. Zij zijn de 
verantwoordelijke personen die er voor zorgen dat 
onder meer risicoanalyses goed worden uitgevoerd, 
professionele crisisplannen worden opgesteld en 
functionarissen deelnemen aan de juiste OTO-activi-
teiten. Het is van cruciaal belang om deze functionaris-
sen op een hoog deskundigheidsniveau te brengen. Een 
actie waar veel energie in wordt gestoken binnen onze 
geledingen.

OTO-activiteiten
Daar waar enkele jaren geleden binnen de zorgsector 
slechts sprake was van de opleidingen Hospital Major 
Incident Management and Support (H-MIMS), de Major 
Incident Medical Management and Support (MIMMS) en 
de Emergo Train System (ETS-training), wordt momen-
teel dankzij de extra gelden invulling gegeven aan een 
breed palet aan OTO-activiteiten. Voorbeelden hiervan 
zijn: serious gaming, virtual reality en e-learning 
modules, deelname aan masterclasses, training voor 
crisisbeleidsteams en operationele crisisteams en 

deelname aan seminars en symposia rond actuele 
ontwikkelingen in veiligheid en crisisbeheersing. Maar 
er zijn ook opleidingen voor specifieke doelgroepen 
zoals risico- en crisiscommunicatie voor communicatie-
medewerkers. Uit efficiencyoverwegingen worden deze 
OTO-activiteiten zoveel mogelijk centraal door de GHOR 
en het Traumacentrum gecoördineerd. Deels betreft 
het een generieke aanpak, maar waar van toepassing 
wordt ook maatwerk geleverd, omdat een ziekenhuis 
een totaal andere organisatie is dan een GGD of een 
verzorgingshuis. Uiteraard trachten wij binnen onze 
regio ook te leren van buitenlandse rampen zoals de 
aanslagen in Madrid (2004), Londen (2005) en Noor-
wegen (2011). Incidenteel doen wij hier kennis op in het 
buitenland en verwerken deze gegevens vervolgens in 
trainings- en oefenscenario’s voor onze mensen.

Projectorganisatie
In 2009 is bij de start van het stimuleringsprogramma 
bewust gekozen voor een professionele regionale 
projectorganisatie. Een projectteam waarin alle zorg-
instellingen participeren is verantwoordelijk voor de 
invulling en voortgang van het programma. Het team 
stelt plannen op, initieert projecten, regelt deelname 
aan OTO-activiteiten, zorgt er voor dat de regio goed 
aansluit op landelijke ontwikkelingen en stemt nood-
zakelijke acties onderling af. De regionale projectleider 
OTO is voorzitter van het projectteam en participeert in 
het landelijk OTO-platform. Hij stelt ieder kwartaal een 
voortgangsrapportage op voor bestuurders van zorg-
instellingen die zitting hebben in het Regionale Overleg 
Acute Zorg. Ook wordt er voor een bredere doelgroep 
periodiek een nieuwsbrief opgesteld. Het zijn vooral de 
mensen uit het werkveld die hierin hun ervaringen 
beschrijven. De werkzaamheden van het projectteam 
worden ondersteund door een professionele database, 
waarin alle voor het project relevante informatie wordt 
opgeslagen.

Epiloog
Het stimuleringsprogramma heeft de crisisbeheersing 
in zorginstellingen binnen de regio Utrecht een enorme 
impuls gegeven. Resultaten zoals in dit artikel beschre-
ven zijn: kwalitatief goede crisisplannen, focus op 
moderne crisisbeheersing in plaats van klassieke rampen-
bestrijding en uniforme inrichting van crisisorganisa-
ties. Bovendien is er meer bewustwording bij bestuur-
ders en toezichthouders, nemen sleutelfunctionarissen 
deel aan een diversiteit aan moderne OTO-activiteiten 
en wordt een professionele projectorganisatie in stand 
gehouden. Ten slotte heeft het programma de cohesie 
tussen zorginstellingen enorm bevorderd. Met het 
recent goedgekeurde meerjarige Beleidsplan OTO 
2012-2015 streeft de regio Utrecht ernaar in 2015 een nóg 
hoger niveau te behalen. Met voortzetting van het OTO 
stimuleringsprogramma lijkt dat een kansrijke missie.Ook Calamiteitenhospitaal valt binnen regionale ‘OTO loep
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In 1988 is een Overeenkomst tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en de Bonds-
republiek Duitsland inzake wederzijdse 
bijstandsverlening bij het bestrijden van 
rampen, zware ongevallen daaronder 
begrepen gesloten.
In deze overeenkomst werd het mogelijk 
om op snelle wijze wederzijds bijstand te 
verlenen bij rampen en zware ongevallen. 
Zaken als onder andere gezag en kosten-
verrekening kregen een plaats in deze over-
eenkomst. Ook bepaalde de overeenkomst 
dat de commissaris van de Koningin bij 
een ramp degene was die de bijstand in 
Duitsland zou aanvragen. Die bepaling was 
volkomen in lijn met de bepalingen en 
gezagsverhoudingen in de toen geldende 
Wet rampen en zware ongevallen.

In 2010 introduceerde de Wet veiligheids-
regio’s een nieuwe rol voor de voorzitter van 
de veiligheidsregio. In artikel 39 staat dat de 
voorzitter bij een ramp of crisis van meer 
dan plaatselijke betekenis bij uitsluiting 
bevoegd is een aantal taken en bevoegd-
heden uit te voeren bij rampenbestrijding 
en crisisbeheersing. Die nieuwe positie 
geldt ook bij grensoverschrijdende samen-
werking en bijstand. Bij de behandeling 
van de Wet veiligheidsregio’s in de Eerste 
Kamer benadrukte minister Ter Horst dat 
zij op grond van geen formele rol meer zag 
voor de commissaris van de Koningin op 
het gebied van grensoverschrijdende 
samenwerking. 

Om die reden was het logisch om ook de in 
1988 tot stand gekomen overeenkomst aan 
te passen. Die aanpassing zorgt ervoor dat 
niet langer de Commissaris van de Koningin 
in de betrokken provincie, maar de voor-
zitter van de betrokken veiligheidsregio 
verantwoordelijk is voor het aanvragen 

Erwin de Hamer,
senior beleidsmedewerker, afdeling Veiligheidsregio’s, NCTV

Bijstandverlening
over de grens

van bijstand bij de bevoegde instanties in 
Duitsland. 

Deze wijziging is met de Bondsrepubliek 
Duitsland overeengekomen en kunt u terug-
vinden in de Staatscourant van 7 september 
2012 onder nummer 182762. In Duitsland 
zullen de bevoegde instanties van deze 
wijziging door het Bundesministerium des 
Innern te Berlijn op de hoogte worden 
gesteld.

In veel veiligheidsregio’s en provincies is 
al rekening gehouden met deze wijziging. 
Als voorbeeld hiervoor is er het informatie-
protocol dat in Zeeland is ondertekend door 
de veiligheidsregio, provincie en de aan-
grenzende Belgische provincies. Een derge-
lijk informatieprotocol, dat dienst kan 
doen langs de gehele grens met België en 
Duitsland, is mede op verzoek van de mini-
ster van Veiligheid en Justitie in de veilig-
heidsregio Limburg-Zuid in ontwikkeling. 
De provincies zijn bij de ontwikkeling van 
dit ‘nationale‘ protocol betrokken.

In samenwerking met de deelstaten 
Noordrijn-Westfalen en Neder-Saksen zijn 
in 2010 en 2011 seminars georganiseerd om 
de veiligheidsregio’s in Nederland en de 
kreise in Duitsland voor te bereiden op deze 
nieuwe situatie. Met beide deelstaten is 
minister Opstelten overeengekomen om de 
seminarreeks ook in de toekomst nog voort 
te zetten. Het is van belang dat niet alleen 
de operationele diensten, maar ook de 
bestuurders elkaar kennen en afspraken 
maken. Om die reden is in 2011 en ook voor 
2012 geld beschikbaar gesteld voor grens-
overschrijdende, bestuurlijke oefeningen. 

De verwachting is dat in de veiligheids-
regio’s en ook de provincies de procedures 

en afspraken over de (voorbereiding op) 
rampenbestrijding en crisisbeheersing 
moeten worden aangepast. Voor de veilig-
heidsregio geldt dat met name voor het 
crisis- en beleidsplan.

Intussen is ook met België de afspraak 
gemaakt om de overeenkomst over weder-
zijdse bijstand uit 1984, die nagenoeg 
identiek is met die met Duitsland, te gaan 
aanpassen.

– rol voorzitter van de veiligheidsregio

De Eerste Kamer heeft op 25 september 
ingestemd met de wet waarbij alle brand-
weergerelateerde taken naar het regionale 
niveau van de veiligheidsregio worden 
getild. Per 1 januari 2014 dient de brandweer 
in alle veiligheidsregio’s te zijn geregiona-
liseerd. Hiermee komt een einde aan de 
gemeentelijke brandweer. Daarnaast 
komt er door de aangenomen wet er één 
organisatie die de krachten bundelt op 
het terrein van de fysieke veiligheid in 
Nederland. De taken die nu door het 
Nederlands instituut fysieke veiligheid 
(Nifv), het Nederlands Bureau brandweer-
examens (Nbbe), de Landelijke Faciliteit 
Rampenbestrijding (LFR) en de LMD-
Brandweer worden gedaan, gaan op in een 
nieuwe organisatie: het Instituut Fysieke 
Veiligheid (IFV). Het Instituut zal worden 
bestuurd door de voorzitters van de 25 
veiligheidsregio’s. Zo zal het IFV zich onder 
andere richten op het ontwikkelen van 
lesstof, oefenstof en leerstof voor de 
officiersopleidingen, het geven van certifi-
caten voor brandweeropleidingen en delen 
van informatie en expertise. Ook zal het 
IFV zich bezig houden met het verwerven 
en beheren van materieel, uitrusting en 
telecommunicatievoorzieningen. Het IFV 
zal op 1 januari 2013 van start gaan.

(bron: Nieuwsbericht Ministerie VenJ, 25 september 2012)

Taken brandweer 
definitief naar 
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Enerzijds is de belangstelling voor cyber 
security enorm toegenomen. Bijna dagelijks 
is een digitale inbraak in het nieuws. 
Anderzijds is nog lang niet iedereen zich 
bewust van de mogelijke gevaren en zijn 
verantwoordelijkheid om de eigen cyber 
security zo goed mogelijk op orde te 
hebben. Dat geldt voor zowel individuen als 
organisaties. Naar aanleiding van recente 
incidenten, zoals de kwestie met Diginotar, 
is door de Tweede Kamer aangedrongen op 
activiteiten om de cyber security awareness 
te vergroten. Veiligheid begint immers 
met bewustzijn. Naar aanleiding van het 
eerste Cybersecuritybeeld Nederland dat in 
december verscheen, kwam ook de Cyber 
Security Raad met de aanbeveling om meer 
werk te maken van het vergroten van het 
bewustzijn. Want het bewustzijn dat je als 
burger, bedrijf of professional zelf maat-
regelen kunt nemen om je weerbaarheid te 
vergroten is nog steeds erg laag.

Het Nationaal Cyber Security Centrum, dat 
onderdeel is van de NCTV, is dagelijks bezig 
met het versterken van de bewustwording, 
onder andere door op de website bijna 
dagelijks nieuwe beveiligingsadviezen te 
publiceren. Voor ‘Alert Online’ werkt de 
NCTV intensief samen met koepelorgani-
saties als VNO-NCW, ICT Office en VNG. Een 
andere belangrijke samenwerkingspartner is 
de ECP die onder andere tot doel heeft de 

Jan Bos, 
Bureau Communicatie NCTV

campagne
wil bewustzijn cyber 
security vergroten

burger meer digibewust te maken. Met een 
gecoördineerde inzet, waarin deze partijen 
hun eigen awarenessactiviteiten bundelen, 
wordt de noodzaak tot bewustwording en 
het nemen van maatregelen voor verschil-
lende doelgroepen sterker op de kaart gezet: 
het geheel is groter dan de som der delen. 
‘Alert Online’ is de centrale gezamenlijke 
boodschap die tijdens de tiendaagse 
fungeert als de paraplu, waaronder de 
deelnemende partijen zelf hun activiteiten 
organiseren. Behalve op de burger richt 
de campagne zich op de medewerkers bij 
de rijksoverheid en in het bedrijfsleven. 
Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de 
werknemers in de vitale sectoren, zoals de 
telecommunicatie en de energiebedrijven. 

De kick off van de ‘Alert Online’-campagne 
vindt plaats op maandag 12 november. Dan 
worden de resultaten van een landelijk 
onderzoek naar het niveau van cyber 
security bij verschillende doelgroepen 
bekendgemaakt. In de tien dagen daarna 
vindt vrijwel dagelijks een in het oog 
springende activiteit plaats, variërend van 
de première van een videofilm met do’s en 
don’ts tot master-classes door deskundigen 
aan universiteiten en hogescholen. Meer 
informatie over de campagne en de 
activiteiten is vanaf november te vinden 
wop de website van de NCTV. 

‘Alert Online’. Onder die noemer organiseert de NCTV van 12 tot 22 november 
een groot aantal activiteiten om iedereen meer bewust te maken van de 
risico’s van het werken met digitale systemen. 

Minister Ivo Opstelten van Veiligheid 
en Justitie en de Duitse minister van 
Binnenlandse Zaken Hans-Peter Friedrich 
hebben begin september in Den Haag 
afgesproken om een gemeenschappelijke 
grensoverschrijdende oefening op het 
terrein van cyber security te organiseren. 
Ook willen beide ministers de publiek-
private samenwerking op het gebied van 
cyber security versterken.

Eerder liet Nederland al weten deel te 
nemen aan de NAVO-oefening Cyber 
Coalition 2012, die dit jaar wordt ingebed 
in een politiek-strategische crisismanage-
ment-oefening van de NAVO (CMX 2012). 
In juli meldde minister Opstelten de 
Kamer al in internationaal verband te 
streven naar samenwerking op het gebied 
van cyber security. Hij meldt onder meer 
de bilaterale samenwerking met de VS, 
het VK, Zweden, Australië en de Benelux-
landen te willen versterken en in OVSE-
verband te willen bijdragen aan het 
opbouwen van zelfvertrouwen op het 
gebied van cyber security. Deze maat-
regelen moeten de transparantie over het 
cyberbeleid van landen vergroten en de 
escalatie van conflicten als gevolg van 
cyberincidenten voorkomen. In Benelux-
verband is begonnen met het uitwisselen 
van zogeheten ‘good practices’ op het 
gebied van cyber security. Samen met de 
VS is een cybersecurity werkgroep gestart 
die zich onder meer richt op respons-
mogelijkheden.

Bron: Nieuwsbericht Ministerie Veiligheid en Justitie
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