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1. Samenvatting voorstel
In de position paper geeft het COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement een
overkoepelend beeld over de uitdagingen en ervaringen van de regionale crisisorganisaties gericht op
de coronacrisis met daarbij een vooruitblik naar de komende maanden.
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3. Toelichting
Het COT heeft in de afgelopen periode in veertien veiligheidsregio’s een reflectie uitgevoerd op de
regionale crisisorganisaties gericht op de coronacrisis. Het COT heeft de uitkomsten van de
verschillende reflecties (geanonimiseerd) samengebracht in een position paper. De position paper is
een overkoepelend beeld van uitdagingen en ervaringen van de regionale crisisorganisaties.
Daarnaast geeft het COT in de position paper een vooruitblik op de komende maanden en kansen
(ook na afloop van de crisis) die er liggen voor crisisbeheersing.
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Inleiding
De coronacrisis heeft grote impact op de hele samenleving. In het
afgelopen jaar hebben de veiligheidsregio’s een belangrijke rol vervuld in
de beheersing van deze crisis. Wij hebben in deze periode veertien van de
vijfentwintig regio’s mogen ondersteunen bij het (tussentijds) leren van de
crisis en van de wijze waarop er wordt samengewerkt tussen crisispartners.1
Graag delen we in deze beknopte position paper de ervaringen die we
hebben opgedaan en de leerpunten die we in de loop van de tijd hebben
verzameld. Iedere veiligheidsregio kan deze punten benutten als input
voor de eigen reflectie op het afgelopen jaar.
In dit position paper benoemen we de kenmerken van de coronacrisis en
beschrijven we kort de lokale en regionale opgave van de regionale crisisorganisatie daarbij. De kern van deze position paper wordt gevormd door
enkele overkoepelende ervaringen uit de afgelopen periode, inclusief de
aspecten die soepel verliepen of juist lastig bleken. Vervolgens geven we
een beknopte vooruitblik op de komende maanden en we sluiten af met
kansen die er – ook na afloop van de crisis – liggen voor het vakgebied
crisismanagement.

1 In één van de regio’s volgen we het proces vanaf het begin van de crisis. In enkele regio’s hebben we
meerdere keren tussentijds gereflecteerd en in de andere regio’s hebben we nu één keer geëvalueerd.
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Kenmerken van de coronacrisis
Tijdens een grootschalige crisissituatie heeft de regionale crisisorganisatie een
bepaalde opgave en rol. Wat die opgave en rol precies zijn, wordt bepaald door
de kenmerken van de crisis, die in iedere situatie anders zullen zijn.
De coronacrisis kenmerkt(e) zich door:
- het feit dat het ging om een onbekend virus. Het onderzoeken van het virus en
het bestrijden ervan liepen (en lopen soms nog steeds) parallel;
- de veelal landelijke besluiten en aansturing;
- de lange duur;
- de combinatie van crises op diverse terreinen. Er is sprake van een infectieziektecrisis,
zorgcrisis, economische crisis en sociale crisis;
- de grote, brede en maatschappelijke impact. Iedereen wordt in meerdere of
mindere mate geraakt;
- de vorming van nieuwe wijzen van organiseren en landelijk coördineren.
Dit geldt zowel binnen de zorg (bijvoorbeeld rond persoonlijke beschermingsmiddelen en patiëntenspreiding) als bijvoorbeeld voor de warme rol van het 		
Veiligheidsberaad en de vorming van het Landelijk Operationeel Team Corona
(LOT-C).
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De lokale en regionale opgave
van de regionale crisisorganisatie
Anders dan bij rampen en enkele andere crisisvormen, had
de veiligheidsregio bij de coronacrisis geen grote rol in de
hulpverlening. De hulp werd vooral geboden door de zorgsector. De infectieziektebestrijding lag grotendeels bij de
GGD. De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de
Regio (GHOR) moest, als onderdeel van de veiligheidsregio,
zorgen voor verbinding tussen de zorgsector, de infectieziektebestrijding en de multidisciplinaire crisisbeheersing/ het
algemeen bestuur. Politie en gemeenten hadden een grote
rol bij toezicht en handhaving. En de hulpdiensten moesten
zorgdragen voor de reguliere hulpverlening, eventuele
andere crises en de eigen continuïteit. Besluiten over de
aanpak werden vooral landelijk genomen.
Al die verschillende werelden kwamen samen in de regionale
crisisorganisatie, waarbij de Directeur Publieke Gezondheid
(DPG) een belangrijke verbindende schakel vormde.
De nadruk lag op afstemming, informatiemanagement en
communicatie. De aansturing van de infectieziektenbestrijding en de zorg waren niet de verantwoordelijkheid van
de regionale crisisorganisatie. In het figuur hiernaast vindt u
een overzicht van de hoofdthema’s en de verantwoordelijken.
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De zorg

GGD

-

-

Coronazorg
Reguliere zorg
Voorkomen besmettingen
Continuïteit
Onderlinge coördinatie

Preventie-advies
Bron- en contactonderzoek
Implementatie corona-melder
(Grootschalig) testen
Vaccineren

GHOR
- Verdeling persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM)
- Verbinding met zorgsector

Regionale
crisisorganisatie
- Afstemming burgemeesters
- Ondersteuning voorzitter
veiligheidsregio
- Implementatie & communicatie 		
landelijke coronamaatregelen
- Kaders voor handhaving & toezicht
- Continuïteit hulpdiensten
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Gemeenten
- Toezicht & handhaving
(samen met politie)
- Uitvoeren landelijke steunmaatregelen
- Flankerend beleid vanwege
impact op lokale samenleving
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Ervaringen en leerpunten
Er zijn in het afgelopen jaar veel relevante en interessante ervaringen
opgedaan in de regionale crisisbeheersing. Hieronder lichten we enkele van
deze ervaringen toe. Vervolgens geven we een overzicht van de zaken die
goed liepen en lichten we enkele van deze ervaringen toe.
Specifieke uitdagingen
Tijdens de eerste coronagolf waren er grote verschillen tussen de regio’s, niet
alleen door het aantal besmettingen, maar ook door de mate van verspreiding
binnen de regio. Iedere regio had zijn eigen specifieke uitdagingen, die onder
andere samenhingen met de samenstelling van de lokale bevolking. Voorbeelden
hiervan zijn grotere clusters van besmettingen in die eerste golf, de impact op
de acute zorg, oplopende aantallen besmettingen onder arbeidsmigranten en/of
studenten en het aantal demonstraties binnen de regio.
Een atypische crisis met veel eerste keren
De coronacrisis was atypisch voor de regionale crisisorganisatie, door zaken als
de landelijke besluiten, de afstemming tussen alle regio’s en de lange duur van
de crisis. Daar waar normaal gesproken de informatie vanuit het veld bij de crisisorganisatie binnenkomt en van het Regionaal Operationeel Team (ROT) naar het
Regionaal Beleidsteam (RBT) stroomt, kwam er nu veel informatie juist ‘top down’;
van het Rijk via het bestuur. Voor het ROT betekende dit een deels andere
invulling van hun rol. Maar ook breder in de crisisorganisatie en -aanpak waren
er veel ‘eerste keren’ in deze crisis en moest een nieuwe werkwijze worden
gevonden.

t
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Wijze van organiseren
Met het opschalen van de coronacrisis naar de GRIP4-fase is in alle veiligheidsregio’s een vergelijkbare
basisorganisatie gerealiseerd, die bestond uit een RBT en een ROT. Ook werden er veelal teams voor
bevolkingszorg en communicatie ingericht. Door de opgaven waar de veiligheidsregio’s mee te maken
kregen, hebben zij ervaring opgedaan met een aangepaste manier van organiseren. Denk bijvoorbeeld
aan het inrichten van aanvullende deelteams of het wijzigen van teamsamenstellingen. Niet altijd
vastgelegd in een plan of protocol, maar wel passend bij het ‘flexibel opschalen‘ en acteren als
crisisorganisatie in een dergelijke situatie.
Voorbeelden hiervan zijn:
- het werken met een (multi-)scenarioteam;
- het werken met een (multi-)informatie
knooppunt en/of een duidingsteam;
- het werken met een staf/ ondersteuning
van de Operationeel Leider (OL);
- het (op momenten) aansluiten van de
voorzitter van het Regionaal Overleg Acute
Zorg (ROAZ) bij het RBT;
- het benutten van het RBT als een
‘regionale driehoek’ om kaders af te
stemmen en besluiten te nemen vanuit
de bevoegde gezagen. Dit gebeurde
bijvoorbeeld rond demonstraties, Oud
en Nieuw en de (dreigende) ongeregeldheden naar aanleiding van het instellen
van de avondklok;
- het werken met extra bestuurlijk overleg
na het RBT, voor onderwerpen die niet
direct aan de bevoegdheden van de
t
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voorzitter waren gekoppeld. Soms was dit
een informeel extra deel van het bestaande
overleg en soms een apart overleg met
een eigen agenda;
het organiseren van een gecombineerde
vergadering van burgemeesters en 		
zorg-wethouders vanuit het GGD-bestuur;
het werken met een team dat zich specifiek
richt op de intergemeentelijke samenwerking rond de maatschappelijke impact
van de crisis (sociaal/ economisch);
de veiligheidsdirectie van de veiligheidsregio die vanuit haar reguliere rol
aansloot bij de ‘warme crisisorganisatie’.
Hiermee kregen lijnsturing, preventie en
repressie een nieuwe dynamiek. En zo
hadden de directeuren veiligheidsregio
en het brandweercommandantenoverleg
hun eigen invloed(cirkel) en afstemming;
overleg tussen Operationeel Leiders, in
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klein regioverband of breder met alle OLen in Nederland. Hetzelfde geldt voor de
25 DPG-en. Zo zijn er nog vele andere
functie- of reguliere (koude) overleggen
die gebruikt worden voor het delen van
informatie en voor afstemming.
Rond de invoering van de Tijdelijke wet
maatregelen COVID-19 hebben enkele
regio’s de organisatie veranderd. De rode
draad hierbij is het vergroten van de rol
van gemeenten en het verkleinen van de
rol van het ROT. Er is veelal wel sprake
van enige operationele afstemming en er
is nog steeds bestuurlijk overleg, soms in
de vorm van een formeel RBT en soms als
burgemeestersoverleg. Andere regio’s
hebben (vooralsnog) weinig tot niets
veranderd aan de structuur.
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Samenstelling van het Regionaal
Beleidsteam (RBT)
Tijdens de coronacrisis hebben de regio’s
op verschillende manieren vorm en inhoud
gegeven aan de bestuurlijke afstemming.
Varianten zijn:
- een RBT met alle burgemeesters uit de
regio;
- een RBT met hierin een kleiner aantal
burgemeesters die de andere collega’s
vertegenwoordigden en informeerden.
Soms was er het onderscheid tussen een
‘klein/ kern RBT’ en een ‘groot RBT’,
of werden overige burgemeesters
geïnformeerd in het Algemeen Bestuur
(AB);
- Een RBT met alleen de voorzitter en
vicevoorzitter, waarbij de andere
burgemeesters werden geïnformeerd
en bijgepraat in het AB.
Naarmate de crisis langer duurde, is in alle
regio’s intensiever afgestemd met alle
burgemeesters. Het RBT was niet zozeer een

t
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crisisteam waarin met name besluiten werden
genomen, maar meer en meer een plek voor
onderlinge afstemming en het delen van
informatie.
Beperkte lokale ruimte
Een bijzonderheid voor burgemeesters was,
dat zij lokaal maar beperkt invloed hadden op
de landelijke keuzes, of ruimte om daar zelf
(anders) invulling aan te geven.
Deze invloed was er alleen via de voorzitter
van de veiligheidsregio in lokale en regionale
overleggen. Die voorzitter had bevoegdheden
vanuit de Wet publieke gezondheid en vanuit
de Wet veiligheidsregio’s en was het bevoegd
gezag voor de noodverordeningen. Met de
inwerkingtreding van de Wet tijdelijke
maatregelen covid-19 veranderden
verantwoordelijkheden en kwam een deel
van de verantwoordelijkheden (weer) bij
de burgemeester te liggen. In de praktijk was
de impact hiervan nog beperkt, omdat er
vooral landelijke maatregelen volgden met
weinig tot geen lokale ruimte.
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Informatiedruk(te)
Ook in deze crisis was de behoefte aan
informatie groot. De behoefte aan duiding
was nog groter. Er zijn regionaal en landelijk
nieuwe informatieproducten ontwikkeld,
waarbij verschillende werelden moesten
worden samengebracht. Bijvoorbeeld de
informatie uit de zorgsector of informatie over
besmettingen, maar ook monitoring van de
handhaving. Het verzamelen van voldoende
gegevens om informatiegestuurd te acteren
of te kunnen/ willen besluiten was niet
eenvoudig. Er is veel informatie opgehaald
en gedeeld: van het vullen van het Landelijk
Crisis Management Systeem (LCMS) en het
werken met dashboards tot aan het opzetten
van bijvoorbeeld nieuwsbrieven, mailings en
appgroepen om bestuurders, colleges B&W,
raden, enzovoorts, te betrekken en te
informeren.
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Reflectie: wat werkte goed en wat werkte belemmerend?
Er zijn heel veel ervaringen gedeeld in de evaluaties/ reflecties.
Onderstaand een opsomming van onderwerpen die hierin als ‘rode draden’ naar voren kwamen.

Wat ging soepel?

✓ De afstemming tussen burgemeesters in het RBT.
✓ De rol van de voorzitter veiligheidsregio. Na enig zoeken werkte

✓
✓
✓
✓

t

het prettig dat de voorzitter kon besluiten. Ook het landelijk
inbrengen van vragen en aandachtspunten via de voorzitter in het
veiligheidsberaad werd breed gewaardeerd.
De samenwerking tussen de regionale crisispartners verliep – na 		
een zoektocht bij de start – over het algemeen soepel, waarbij de
houding van ‘willen samenwerken’ vaak doorslaggevend was.
De afstemming in het Veiligheidsberaad met het kabinet via de 		
minister van Justitie en Veiligheid en soms de minister van Volks-		
gezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Het werken met een landelijk model noodverordening dat bijdroeg
aan uniformiteit in de aanpak: het werken als ‘één overheid’.
De samenwerking met het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie
(NKC) en het gebruik kunnen maken van nationale middelen en 		
uitingen (op sociale media, met landelijke publiekscampagnes, en
dergelijke).

Vorige pagina

✓ De vraagbaakfunctie van het LOT-C en de ontwikkelde dashboards
✓
✓

✓
✓
✓

voorzagen in een behoefte.
Afstemming tussen de regio’s onderling, via directeuren
veiligheidsregio, tussen Operationeel Leiders en tussen
communicatieprofessionals.
De regionale samenwerking rond toezicht en handhaving,
waaronder de samenwerking tussen de buitengewone
opsporingsambtenaren (BOA’s) en politie. Landelijke kaders vanuit
onder andere de politie gaven hier duidelijkheid.
De ervaren (deels passieve) steun voor de aanpak vanuit
de gemeenteraden.
Het werken met dedicated teams of personen in plaats van steeds
wisselende samenstellingen.
De wisselwerking met andere (vitale) sectoren en partners.
Afstemming en samenwerking via de diverse netwerken.
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Wat was lastig?

✘

✘

✘

✘
✘

✘

t

Het moeten zoeken naar een passende rolverdeling tussen de
functionele en algemene kolom. Afstemming en besluitvorming in
de zorg waren niet voor iedereen bekend. Zorgorganisaties
hebben eigen verantwoordelijkheden die buiten de regionale 		
crisisaansturing vallen. De aansturing van de Directeuren Publieke
Gezondheid liep rechtstreeks vanuit de minister van VWS en staat
los van afstemming in het Veiligheidsberaad.
De grote druk vanuit de crisisorganisatie op het leveren van actuele
cijfers vanuit de zorg (vooral ic-capaciteit) en de vele vragen over
de infectieziektebestrijding zetten veel druk op de GHOR. In een
aantal regio’s is de GGD toegevoegd aan het ROT en/of is de
afstemming tussen GHOR en GGD geïntensiveerd.
Er zat relatief veel tijd tussen de aankondiging van maatregelen 		
en het beschikbaar zijn van de concept aanwijzing en
noodverordening en de vele – korte termijn – beleidswijzigingen.
Dit ging wel steeds soepeler.
De uitlegbaarheid van enkele landelijke keuzes; vooral rond
versoepelingen in en na de zomer en rond vaccinatie.
Beeldvorming over regionale maatregelen en het ontstane beeld
dat er regionaal maatwerk mogelijk was. Er was in werkelijkheid 		
weinig tot geen ruimte om regionaal en lokaal andere besluiten te
nemen.
De ontheffingsmogelijkheid zonder duidelijke kaders; en de hieruit
voortkomende verschillen tussen veiligheidsregio’s in waar wel of
geen ontheffing voor kwam.
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✘

✘

✘

✘

✘

Toen na 24 juni 2020 de crisisorganisatie overging naar een
landelijke projectorganisatie, werd de aansluiting met de
veiligheidsregio’s (en de burgemeesters) veel minder goed en een
stuk ondoorzichtiger. Dit is in oktober 2020 hersteld.
Regionaal verminderde activiteit in de zomer, ook als het gaat om
de voorbereiding op de periode erna. Het idee bestond dat er nog
voldoende tijd was, omdat de tweede golf pas later in het jaar 		
werd verwacht.
Het informatiemanagement was een uitdaging vanwege de vele 		
informatiestromen en de grote dynamiek. Het LCMS raakte
vervuild met verouderde gegevens. Bovendien bleek het moeilijk
om de informatie te duiden: hier zijn in afzonderlijke regio’s
specifieke afspraken over gemaakt.
Het werken met scenario’s lukte niet goed. Er werd gewacht op 		
landelijke scenario’s; de dynamiek van de crisis was groot en de
actualiteit leidde voortdurend af. Veel regionale (en landelijke)
scenario’s zijn niet of nauwelijks benut in de crisisorganisatie. 		
Daarbij was de behoefte tussen de bestuurlijke organisatie en de
mensen in de operatie verschillend en dat zorgde voor botsingen.
De lange duur van de crisis, de oplopende werkdruk en
vermoeidheid bij crisisprofessionals die voor een belangrijk deel
niet volledig waren vrijgemaakt voor de crisistaken. De crisis 		
vergde veel van de crisisfunctionarissen en leidde ook tot achter-		
standen op andere dossiers.
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Uitdagingen in de komende maanden
De regionale crisispartners zullen ook in de komende maanden veel werk hebben als gevolg
van de coronacrisis.
Enkele uitdagingen:
- Het uitvoeren van aangepaste landelijke 		
maatregelen, waarbij het accent zal liggen 		
op (geleidelijke) versoepeling.
Dit in combinatie met een grote communicatieve uitdaging, om de nuances toe te 		
lichten van wat er wel en niet mag en om bij
te dragen aan draagvlak voor/ naleving van 		
de maatregelen.
- Het alert blijven op en voorbereiden van de
mogelijkheid van onverwachte escalaties 		
qua aantallen besmettingen, maar ook 		
maatschappelijk ongenoegen.
- Het richten van de aandacht op het omgaan
met de maatschappelijke impact van
de crisis, vooral op lokaal niveau (qua
werkeloosheid, uitdagingen in het onderwijs,
eenzaamheid, en dergelijke) met een actieve
rol voor het college van B&W en de
gemeenteraad.
- Er zal kritiek blijven op de aanpak.
Demonstraties en protesten blijven
aandacht vragen; vanuit het democratische 		
t
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proces (stimuleren van de dialoog, vrijheid
van meningsuiting) en vanuit openbare 		
orde en veiligheid. Dit zal voor het gevoel
soms bijten.
Het nadenken over de nafase, zonder dat er
al een ‘eindpunt’ in zicht is voor de crisis. 		
Hoe moeten we omgaan met nazorgthema’s
waarvan al zeker is dat ze (gaan) spelen?
Het maken van keuzes hoe om te gaan met
achterstallig werk, afgewogen tegen de 		
groeiende vermoeidheid van en de impact 		
van de crisis op crisisprofessionals?
Het goed laten verlopen van de verkiezingen
in coronatijd: veilig, ongestoord en
rechtsgeldig.
Oog houden voor mogelijke andere crises, 		
zoals een cybercrisis of terrorisme.
Met inwoners, sectoren en andere partners
zoeken naar nieuwe energie om samen
goed om te gaan met de ruimte die ontstaat
bij versoepeling van de maatregelen.
En anticiperen op de situatie die ontstaat als
de crisis voldoende onder controle is.
De regionale crisisorganisatie en corona
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Kansen om vast te houden na de crisis
Ook na de coronacrisis bieden de opgedane ervaringen kansen als het gaat om
het versterken van het crisismanagement in de regio:
-

-

-

t

Het gegroeide/ bestendigde onderlinge vertrouwen in de
regionale samenwerking biedt kansen voor de toekomst.
Het flexibel omgaan met de structuur en de wisselwerking
tussen de ‘koude’ en ‘warme’ organisatie. Dit gaat verder dan
het denken in GRIP-fases.
Het inrichten van ondersteuning voor de Operationeel Leiders
(een vorm van staf) om zo ook de bestuurlijke advisering te
versterken.
De mogelijkheid van interregionale afstemming.
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Het verbreden van de aandacht van – vooral – bevolkingszorg
naar maatschappelijke impact en de samenwerking met
maatschappelijke en private organisaties.
Het werken met een scenarioteam.
Het werken met een informatieknooppunt en/of duidingsteam.
Het borgen en benutten van de vele opgedane contacten met
maatschappelijke organisaties.
Het benutten van de bekendheid met de veiligheidsregio om
ook bij andere crisistypen de maatschappelijke dialoog over
risico’s te voeren.
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Tot slot
In deze position paper hebben wij enkele indrukken
en rode draden gedeeld. Er is nog veel meer te
zeggen over de opgedane ervaringen. En met elkaar
gaan we nog veel meer ervaring opdoen. Ook volgt
de evaluatie vanuit de Onderzoeksraad voor Veiligheid
(OVV) nog. Wij blijven werken aan tussentijdse
reflecties en we blijven inzichten delen. Hierbij zullen
we onze aandacht steeds meer richten op de impact
van de coronacrisis en alles wat te maken heeft met
veerkracht, nazorg en herstel.
Voor meer informatie zie www.cot.nl.
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