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the way we see it

twee derde van de Nederlanders voelt 
zich zelden tot nooit onveilig. Toch is 
de roep om harder straffen steviger 
dan ooit en is er veel kritiek op de 
organisaties die in dit veld opereren. 
Er lijkt meer aan de hand te zijn met 
de beeldvorming en de legitimiteit 
van de sector, dan met de veiligheid 
op zich. 
Ook hieruit blijkt het belang dat de 
OOV-sector de burger omarmt en 
alles in het werk stelt om de veiligheid 
zichtbaar effectief en efficiënt te orga-
niseren. Burgerparticipatie, publiek-
private samenwerking en het ontwik-
kelen van een strategische visie op 
beide zijn de belangrijkste uitdagingen 
én - als we het samen goed aanpakken - 
succesfactoren. 

Met deze tweede editie willen we het 
vitale belang van openbare orde en 
veiligheid voor de samenleving weder-
om onderstrepen. We willen onze 
visie delen en met prikkelende stel-
lingen en ideeën bijdragen aan een 
constructieve dialoog.

We hopen u net zo te inspireren als 
vorig jaar en bovenal hopen we de 
kansen die er liggen samen met u op 
te pakken. 

Wilt u reageren op onze visie op vei-
ligheid? Ga naar:  
 
 
twitter.com/nicokaptein

Meer informatie over Openbare Orde 
en Veiligheid vindt u op: 
www.capgemini.nl/veiligheid 

 
 
Drs. Geert de Vet 
Vice president Veiligheid Capgemini 

De open, digitale samenleving waarin 
de openbare orde en veiligheidssector 
(OOV) anno 2011 opereert, zorgt 
voor bedreigingen, maar vooral ook 
voor kansen. In ieder geval vragen de 
huidige ontwikkelingen om een sector 
die actief meebeweegt en nieuwe 
manieren en vormen van samenwer-
ken zoekt. Met elkaar, met burgers, 
met private partijen. Wederzijds ver-
trouwen en begrip vormen de basis 
voor een integrale aanpak en een 
gezamenlijk resultaat: een veilige(r) 
samenleving. 

In het bereiken van een veilige samen-
leving en een optimaal beveiligde 
‘BV Nederland’ speelt Capgemini al 
jaren een rol van belang. We advise-
ren overheden en organisaties op 
strategisch niveau, doen onderzoek, 
integreren systemen en bouwen aan 
intelligente oplossingen. Nationaal en 
internationaal.
Om de kennis die we daarmee 
opdoen te delen en op te schalen, 
brachten we vorig jaar voor het eerst 
het rapport Trends in Veiligheid uit. 
Een overzicht van de belangrijkste 
trends en onze visie daarop. Er zijn 
vele exemplaren verstuurd en aange-
vraagd en het was mooi om te zien 
hoe het rapport tot leven kwam. 
Op symposia werd eraan gerefereerd, 
binnen de sector werd er volop over 
gediscussieerd, uit diverse hoeken 
ontvingen we reacties en het aller-
mooiste was: er werd veelvuldig 
gevraagd of we dit nog een keer 
wilden doen!

Het antwoord is: ja. Want hier ligt 
nummer twee. Een editie die we 
kracht bijzetten met een onderzoek 
naar veiligheid, uitgevoerd door TNS 
NIPO in opdracht van Capgemini. 
Opvallendste uitkomst wat mij betreft: 

Voorwoord



Inhoudsopgave

Managementsamenvatting Trends in Veiligheid 2011-2012  06 
Drs. Erik P. Hoorweg MCM 

Aansturen op succes: Poldermodel in cyberland  13 
Drs. Tjarda Hersman en drs. Roy Oudeman 

De verlammende angst voor privacy en regelgeving  19 
Drs. Nico A. Kaptein 

Creatief met burgers! 25 
Drs. Erik Staffeleu en drs. Nicole de Ridder 

Het nationale cyberweerbericht 29 
Mr. Patrick de Graaf en Jule Hintzbergen 

De Nederlandse politie en het herijkte budgetverdeelsysteem 37 
Drs. Martien C.A.B. Hols  

Geo-informatie, een onmisbare schakel in crisismanagement! 43 
Ing. Bart Kusse MSc en prof.dr. Henk Scholten 



Innovatieve ruimtelijke ordening: Showcase Veilig Nederland 49 
Aksel Ethembabaoglu, Michel Rademaker, Edward Faber, Marcel-Paul Hasberg, 
Walter de Koning, Kohinoor Samsom

Techniek als dé driver voor samenwerking binnen de meldkamer 55 
Remco Groet, Sander Swinkels, Roy Schinning 

Veilig onderwijs: een groeipad naar volwassenheid 59 
Drs. Abderrahman Kaouass en drs. Roeland de Koning 

Cyber security van vitale infrastructuur: standaarden als veelzijdig zwaard 65 
Ing. Maarten Oosterink en drs. Tjarda Hersman 

Geen crisisbeheersing zonder sociale media 71 
Roy Schinning, Walter de Koning, Han Hopman, Kohinoor Samsom en Menno van Duin 

Legitimiteit in het veiligheidsdomein 77 
Drs. Abderrahman Kaouass en drs. Joep Cremers



6

kamers. Een tendens die opmerkelijk 
is, gezien de tegengestelde beweging 
binnen veel andere maatschappelijke 
domeinen zoals onderwijs, gezond-
heidszorg en werkgelegenheid. De 
veranderende rolverdeling komt tot 
uiting in de artikelen van Trends in 
Veiligheid 2011-2012. De nieuwe 
rolverdeling biedt zowel kansen als 
bedreigingen voor de legitimiteit en 
effectiviteit van veiligheidsorganisaties; 
pak deze kansen! 

Publiek-private samenwerking 
voor digitale veiligheid
De samenleving is in toenemende 
mate afhankelijk van telecommuni-
catie en ICT. Binnen veel organisaties 
worden de activiteiten en processen 
ondersteund door ICT en wordt deze 
steeds meer gekoppeld aan activiteiten 
en processen buiten de eigen organi-
satie. Deze onderlinge verbondenheid 
maakt kwetsbaar. Een storing (bewust 
of onbewust) in één systeem kan al 
gauw een kettingreactie veroorzaken. 
Denk bijvoorbeeld aan de storing van 
KPN op 27 juli jongstleden, waarbij 
niet alleen het C2000- en P2000-
systeem van brandweer en politie uit-
viel, maar ook de mobiele telefoons 
stoorden en zelfs de metro’s niet meer 
konden rijden. 
 
Het Nationale Trendrapport Cyber 
crime en Digitale Veiligheid (2010) 
concludeert dat er een gebrek aan 
(kwantitatieve) data is om goed te 
bepalen hoe groot de dreiging en risi-
co’s op dit gebied zijn. De overheid 
kan daarom minder goed bepalen wat 
er moet gebeuren. Ook de Neder-
landse bevolking vindt dat de over-
heid te weinig inzicht heeft in de 
gevaren van cyberaanvallen, virussen, 
spam en dergelijke. Bijna de helft van 
de burgers (46%) vindt dat de over-

De Nederlandse burger voelt zich vei-
lig. Dit blijkt uit het TNS NIPO-onder-
zoek dat Capgemini voor de tweede 
editie van Trends in Veiligheid heeft 
laten uitvoeren. Doel van dit onder-
zoek is om in kaart te brengen hoe 
‘het volk’ denkt over veiligheid en 
onveiligheid. Daarnaast hebben we 
uiteenlopende onderwerpen uit het 
veiligheidsdomein laten onderzoeken, 
die ook aan bod komen in de volgen-
de artikelen. In dit hoofdstuk treft u 
een samenvatting aan van zowel de 
onderzoeksresultaten als onze eigen 
bevindingen.
Dat twee derde van de Nederlanders 
zich zelden tot nooit onveilig voelt, is 
verklaarbaar uit het geringe percenta-
ge waarin Nederlanders de afgelopen 
vijf jaar slachtoffer zijn geweest van 
straatroof of een geweldsdelict. 
Desondanks zijn de Nederlanders kri-
tisch ten aanzien van de organisaties 
in het veiligheidsdomein. Men vindt 
dat de overheid sneller en harder mag 
straffen. Men vindt dat de overheid 
moet zorgen voor veiligheid op inter-
net. Men wil beter worden geïnfor-
meerd over crises en rampen. 
In de huidige informatiesamenleving 
hebben burgers, media en collega-
professionals een duidelijke mening 
over hoe een organisatie in het veilig-
heidsdomein invulling geeft aan haar 
maatschappelijke opdracht. Deze 
organisaties ontlenen hun legitimering 
aan zowel het doen van de goede 
dingen, als de dingen goed doen. 
De legitimiteit staat onder spanning.
Deze spanning wordt veroorzaakt 
door opschaling en centralisatie bin-
nen het veiligheidsdomein met als 
gevolg een herschikking van rollen 
tussen overheid, bedrijfsleven en bur-
ger. Deze tendens tot opschaling zien 
we bij de politie, de rechtbanken, de 
parketten, de brandweer en de meld-

Managementsamenvatting 
Trends in Veiligheid 2011-2012
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heid te weinig doet om de veiligheid 
van internet te vergroten. 
Dat er geen goed beeld is, wil niet 
zeggen dat er geen cijfers zijn. 
Integendeel, er zijn juist heel veel 
afzonderlijke cijfers beschikbaar. De 
vraag is alleen wat de waarde ervan is. 
Een cyber dashboard biedt uitkomst 
waarin de cijfers transparant, gedegen 
en gedragen worden gepresenteerd. 
Echter, gegeven de aard van digitale 
veiligheid en de herkomst van de cij-
fers is publiek-private samenwerking 
noodzakelijk. Alleen door gezamenlijk 
informatie te delen, te analyseren en 
te valideren ontstaat een cyber dash-
board waarmee een adequate drei-
gings- en risicoanalyse kan worden 
gemaakt. 

Publiek-private samenwerking is ook 
de belangrijkste succesfactor om een 
veilige digitale omgeving te waarbor-
gen. Ruim driekwart (78%) van de 
bevolking vindt het (absoluut) nood-
zakelijk dat de regering extra maat-
regelen treft ter bescherming van de 
Nederlandse vitale infrastructuren 
(zoals de water-, energie- of telecom-
sector). Echter, de overheid kan dat 
niet alleen. Een groot deel van de 
ICT-infrastructuur, -producten en 
-diensten worden door private partij-
en geleverd. Bovendien zijn veel vitale 
sectoren in handen van private partij-
en. De grootste dreiging binnen orga-
nisaties in vitale sectoren betreft de 
uitval van procesautomatisering. Zeker 
nu veel van deze oude automatisering 
(vaak gesloten en doelspecifieke maat-
werktechnologie) wordt vervangen 
door open, reguliere IT-systemen. Dit 
maakt de processen om waterzuive-
ring, raffinage of telefoonverbindingen 
aan te sturen kwetsbaar. Het gezamen-
lijk door beroeps- of industrievereni-
gingen ontwikkelen van standaarden 

voor deze nieuwe technologie biedt 
voordelen in termen van efficiency en 
kwaliteit.  
Intensivering van de publiek-private 
samenwerking is noodzakelijk. Een 
eerste stap is gezet in de vorm van de 
Cyber Security Raad onder gedeeld 
voorzitterschap van Erik Akerboom 
(NCTb) namens de overheid en Eelco 
Blok (bestuursvoorzitter KPN) namens 
het bedrijfsleven. Wij verwachten dat 
deze samenwerking in 2012 verder zal 
worden geconcretiseerd. 

Nieuwe rol voor de burger
Als het aankomt op veiligheid van 
eigen huis en buurt, dan vertrouwt 
43% van de mensen op hun eigen 
buren en 41% op de politie. 
Tegelijkertijd vindt bijna de helft 
(47%) van de burgers dat een veroor-
deelde na een misdaad sneller gestraft 

Figuur 1: Wat zou de overheid moeten doen om de digitale veiligheid te vergroten? 

Bron: TNS NIPO-onderzoek Trends in Veiligheid, juni 2011 in opdracht van Capgemini 
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moet worden. Vooral jongeren tussen 
de 18 en 29 jaar zijn van mening
dat langere gevangenisstraffen helpen 
de misdaad te bestrijden. Maar wat 
kan en wil de burger daar zelf aan
bijdragen?

De toename van de interactie met bur-
gers in combinatie met het gebruik 
van sociale media, biedt nieuwe 
mogelijkheden om de effectiviteit van 
organisaties in het veiligheidsdomein 
te vergroten. Cocreatie met de burger 
is een nieuwe vorm van participatie, 
waarmee bijvoorbeeld de politie opti-
maal gebruikmaakt van de burger als 
informatiebron en als partner in 
opsporingsonderzoeken. Voor de bur-
ger betekent dit dat hij meer invloed 
krijgt op wat er in zijn woon- en 
werkomgeving gebeurt. 
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Figuur 2: Wie vertrouwt u het meest als het aankomt op veiligheid van uw huis
en buurt?

Bron: TNS NIPO-onderzoek Trends in Veiligheid, juni 2011 in opdracht van Capgemini 
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Het gebruik van sociale media binnen 
het veiligheidsdomein brengt ook risi-
co’s. Zo vindt bijvoorbeeld 71% van 
de burgers het een (hele) goede ont-
wikkeling om vandalen/criminelen 
met naam en toenaam aan de digitale 
schandpaal te nagelen! Momenteel 
ontbreken echter een duidelijke visie 
en afspraken over nieuwe vormen van 
samenwerking tussen burger en veilig-
heidsorganisaties. In onze visie dient 
hier haast mee te worden gemaakt.  

Crisismanagement en sociale 
media
De rol van de burger verandert ook 
ten aanzien van crisismanagement en 
rampenbestrijding. Door de komst 
van sociale media is een einde geko-
men aan de monopoliepositie van de 
overheid op het gebied van crisiscom-
municatie. Veel (juiste en onjuiste) 

informatie verspreidt zich namelijk 
razendsnel via Facebook, Twitter en/
of andere sociale media nog voordat 
de officiële instanties kunnen commu-
niceren. 
De overheid zou dit niet als een 
bedreiging moeten zien, maar juist
als een kans om in te spelen op de 
stroom aan nieuwe informatie. Een 
goed voorbeeld hiervan is de hoeveel-
heid berichten vanaf het Noorse 
eiland Utoya tijdens het schietgeweld 
op 22 juli 2011. Deze berichten gaven 
een beeld van de dader en de situatie. 
De tijd is rijp om sociale media 
bovenaan de agenda te plaatsen als 
waardevolle informatiebron tijdens 
rampen en crises. Sociale media zou-
den een vaste plek moeten krijgen 
binnen de bestaande informatie- en 
communicatiestructuren. Hierdoor 
ontstaat sneller een vollediger beeld 

van de situatie, wat van grote waarde 
kan zijn voor bestuurders en de hulp-
diensten ter plaatse. 

Overigens is de burger zelf nog 
betrekkelijk conservatief waar het gaat 
om crisiscommunicatie. Ten tijde van 
een ramp wil 70% van de burgers via 
sirenes worden gewaarschuwd en 
56% per sms. Onder jongeren (tussen 
18 en 29 jaar) begint al wel een be-
hoefte te ontstaan aan informatie via 
sociale mediakanalen als Hyves en 
Facebook. Door de relatie met burgers 
serieus te gaan nemen, kan er een 
wederzijdse waardevolle informatie-
uitwisseling ontstaan.

Deze wederzijdse informatie-uitwisse-
ling met de burger komt ook tot 
uiting in het gebruik van geo-informa-
tie bij crisisbeheersing. Als een van de 
eerste overheden ter wereld heeft de 
Nederlandse overheid het nut en de
noodzaak van geo-informatie bij cri-
sisbeheersing onderkend. Alle infor-
matie wordt gerelateerd aan een geo-
grafische locatie en gecombineerd om 
kijker en toehoorder visueel te infor-
meren over het feit dat plaatsvindt. 
Deze ontwikkeling sluit uitstekend 
aan op een behoefte bij de bevolking. 
Meer dan de helft van de burgers geeft 
namelijk aan behoefte te hebben aan 
een overzichtskaart (bijvoorbeeld met 
Google Maps), waarop is aangegeven 
binnen welke gebieden zich risico’s 
voordoen en welke maatregelen
getroffen moeten worden. 54% van
de bevolking acht dit (absoluut) 
noodzakelijk.

Veilige leefomgeving
Ook bij het (her-)ontwikkelen van de 
leefomgeving zouden burgers meer 
betrokken moeten worden en zou de 
(sociale) veiligheid hoger op de agen-
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Figuur 3: Welke maatregelen zullen volgens u het meest helpen om de misdaad
en overlast van de misdaad te bestrijden?

Bron: TNS NIPO-onderzoek Trends in Veiligheid, juni 2011 in opdracht van Capgemini 
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da moeten staan. Met de huidige tech-
nische mogelijkheden moet en kan 
gebiedsontwikkeling ook sneller en 
met meer draagvlak plaatsvinden, 
onder andere door het gebruik van 
serious gaming. Serious gaming helpt 
bij het veilig en snel(ler) inrichten van 
gebieden. Zo maken de steden Apel-
doorn, Tilburg en Helmond gebruik 
van driedimensionale visualisatie om 
de ruimtelijke plannen te presenteren 
aan de burger. Deze burger kan als 
een soort ‘avatar’ door de plannen 
heen lopen. Momenteel zijn er ook 
initiatieven genomen om integrale vei-
ligheid in een eerder stadium in het 
ruimtelijke planningproces in te bed-
den. Een voorbeeld hiervan betreft 
Showcase Veilig Nederland waarmee 
het proces van gebiedsontwikkeling 
wordt versneld met een focus op
integrale veiligheid. Dit houdt in
dat ruimtelijke ordeningsoplossingen
worden gezocht die voldoen aan de
belangen van alle stakeholders, dus 
óók op het gebied van veiligheid. 
Hiertoe is een serious gaming-methode 
ontwikkeld, waarmee stakeholders in 
een interactieve spelvorm gezamenlijk 
en met moderne simulatie- en visuali-
satietechnieken het ontwerp voor een 
gebied maken.

Veiligheid in het onderwijs
Onderwijsinstellingen worden ook 
steeds meer aangesproken op hun
verantwoordelijkheid om de veiligheid 
te verbeteren. Maar liefst 76% van
de Nederlanders vindt dat scholen, 
gemeenten en de politie samen ver-
antwoordelijk zijn voor de veiligheid 
in het onderwijs. Door de toegenomen 
(publiciteit over) incidenten op scho-
len neemt de aandacht voor veiligheid 
toe. Daarbij zien we twee varianten 
waarop de organisatie van veiligheid 
binnen scholen wordt vormgegeven: 

de functionele en de integrale vorm. 
Indien een onderwijsinstelling zichzelf 
ziet als een omgeving waarin vooral 
kennis aan leerlingen moet worden 
overgedragen, dan beperkt de organi-
satie van veiligheid zich vaak tot een 
functionele vorm. Dicht de onderwijs-
instelling zichzelf een bredere maat-
schappelijke rol toe, dan past een 
integrale organisatie van veiligheid 
beter. Wij verwachten dat met de
toenemende horizontalisering van
het veiligheidsdomein meer en meer
scholen een integrale organisatie van 
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veiligheid zullen implementeren. Dit 
is ons inziens noodzakelijk om de legi-
timiteit van het onderwijs ten opzichte 
van zijn omgeving te behouden.

Privacy en veiligheid
Tegenover veiligheid lijkt de privacy 
te staan. Media en politiek besteden 
veel aandacht aan privacy in relatie tot 
veiligheid. Privacy-voorvechters zoals 
Sophie in ’t Veld weten hun ideeën 
helder te verwoorden en domineren 
het publieke debat. Het gaat hierbij 
vooral om het gebruik van biometrie, 
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1 Frank van Tulder ‘De straffende rechter’, 2011
2 idem

de opslag van persoonsgegevens en 
het gebruik van videobeelden. Ook 
privacy in relatie tot sociale media en 
veiligheid is onderwerp van discussie. 

In deze discussie lijkt weinig ruimte te 
zijn voor nuance. De mogelijkheid om 
uitgangspunten op het gebied van
veiligheid en privacy te honoreren en 
in samenhang af te wegen, wordt vaak 

Figuur 4: Hoe zou u gewaarschuwd willen worden, indien zich een ramp of 
gevaarlijke situatie in uw nabije omgeving zou voordoen?

Bron: TNS NIPO-onderzoek Trends in Veiligheid, juni 2011 in opdracht van Capgemini
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niet gezocht waardoor onnodig een 
keuze wordt voorgelegd tussen óf
veiligheid óf privacy. Terwijl er in-
middels beproefde methoden en tech-
nieken beschikbaar zijn om meer recht
te doen aan beide uitgangspunten. Op 
basis van een evenwichtige en open 
discussie en op basis van goed gefor-
muleerde randvoorwaarden is tot 
gedragen oplossingen te komen. 

Privacy en veiligheid kunnen heel 
goed samen.

Opschaling en legitimering
In het begin van dit artikel is aange-
geven dat de legitimiteit van een orga-
nisatie in het veiligheidsdomein wordt 
ontleend aan de goede dingen goed 
doen. Wat ‘goed’ is, wordt bepaald 
door de burgers en de maatschappij. 
Uit het TNS NIPO-onderzoek blijkt 
dat men over het algemeen vindt dat 
de strafrechtketen versneld moet wor-
den en criminelen harder moeten 
worden aangepakt. Ook vindt 85% 
van de Nederlanders dat justitie meer 
aandacht moet geven aan het schade-
loos stellen van slachtoffers. Dit zijn 
signalen die van invloed zijn op de 
legitimering van, in dit geval, het 
ministerie van Veiligheid en Justitie. 
Het is hierbij van belang dat legitimi-
teit niet beperkt blijft tot een jaarlijkse 
verantwoording in het jaarverslag, 
maar dat organisaties een continue 
dialoog met hun omgeving opzoeken. 

Dit zou, om bij het voorbeeld van de 
straffen te blijven, onjuiste beeldvor-
ming kunnen voorkomen. Cijfers 
laten namelijk zien dat de afgelopen 
tien jaar gelijksoortige zaken gemid-
deld ruim 10% zwaarder worden 
bestraft, waarbij vooral een verschui-
ving is opgetreden van boetes naar 
taakstraffen.1 Bij geweldsmisdrijven is 
de stijging van de strafmaat nog ster-
ker met een gemiddelde stijging van 
20%. Justitie blijkt dus wel degelijk 
rekening te houden met de maat-
schappelijke roep om een strengere 
aanpak van geweldsdelicten.2 Het lukt 
echter moeizaam om het beeld van 
een softe aanpak te veranderen. 
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Wat opvalt in het veiligheidsdomein
is de algehele tendens tot opschaling. 
Zowel bij politie, Openbaar Minis-
terie, brandweer en meldkamers is de 
tendens van lokaal naar regionaal en 
nationaal ingezet om de effectiviteit 
(de goede dingen goed doen) van 
deze organisaties te vergroten. Uit
het artikel over de gevolgen van de 
nationale politie voor de operationele 
sterkte per regionale eenheid blijkt in 
ieder geval een positief effect. Toepas-
sing van de herijkte budgetverdeel-
systematiek op de situatie per 2015 
zou een verschil van 179 fte opleve-
ren. Voor de nieuwe eenheid 
Haaglanden loopt het voordeel van 
samenvoegen (met Hollands Midden) 
zelfs op tot 100 fte. 

Ook de meldkamer is volop in bewe-
ging. In het programma ’Meldkamer 
van de Toekomst’ wordt toegewerkt 
naar waarschijnlijk tien landelijke 
meldkamers voor de 112-functie en 
GRIP 3-situaties (incidenten met hoge 
impact die bestuurlijke leiding verei-
sen). Tegelijkertijd is de legitimiteit 
van de meldkamer sterk afhankelijk 
van de lokale binding en de mense-
lijke maat. Spreekt de centralist het-
zelfde accent/dialect? Interpreteert
hij of zij een melding binnen dezelfde 
culturele en fysieke context? De uitda-
ging voor de meldkamer zoals wij die 
zien, is om signalen en behoeften uit 
de samenleving optimaal te benutten. 

Hiertoe moet, al dan niet met behulp 
van nieuwe technologieën, gezocht 
worden naar een nieuwe rolverdeling 
tussen overheid (meldkamer) en bur-
ger. Een voorbeeld van zo’n nieuwe 
technologie is een ‘melding app’, 
waarmee via de smartphone met één 
druk op de knop melding kan worden 
gemaakt van een misdrijf of ongeval. 

Figuur 5: Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid in het onderwijs?

Bron: TNS NIPO-onderzoek Trends in Veiligheid, juni 2011 in opdracht van Capgemini
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De locatie en eventuele camerabeelden 
zijn direct beschikbaar om de hulp-
verlening en opsporing te ondersteunen. 

Het werken aan een nauwere relatie 
met de burger en private partijen 
blijkt essentieel voor de organisaties
in het veiligheidsdomein om de goede 
dingen goed te doen. De tendens tot 
opschaling biedt kansen om de effecti-
viteit te vergroten. Het is echter zaak 
om de dialoog en samenwerking met 
de burger en private sector niet te ver-
geten. Want legitimiteit wordt niet 
alleen ontleend aan objectieve cijfers, 
maar vooral ook aan subjectieve 
gevoelens. Dat heeft onderzoek maar 
weer eens aangetoond.

Managementsamenvatting Trends in Veiligheid 2011-2012 11

Drs. Erik P. Hoorweg MCM, 
marktleider Public Security van 
Capgemini Consulting. 
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Aansturen op succes: 
poldermodel in cyberland 

“Cyber security is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Volledige parti-
cipatie in de vorm van publiek-private 
partnerschappen is dan ook onmis-
baar.”
Neelie Kroes, vicevoorzitter van 
de Europese Commissie en 
Commissaris voor de Digitale Agenda.

Volledig in lijn met de toegezegde 
‘integrale aanpak voor de veiligheid 
van een open en vrije digitale samen-
leving’, is in februari 2011 de Nationale 
Cyber Security Strategie (NCSS) gelan-
ceerd. Fundamenteel onderdeel voor 
de uitvoer en het uiteindelijk wel- 
slagen van de strategie, is de totstand-
koming van een succesvolle publiek-
private samenwerking (PPS). Hoe de 
samenwerking er precies moet uitzien, 
is echter niet geformuleerd. Aspecten 
die hierbij volgens ons niet mogen 
ontbreken, zijn een gezamenlijk ge-
dragen doel, wederzijds vertrouwen 
en begrip, noodzaak om samen te 
werken, transparantie, een gezamenlij-
ke institutionele capaciteit en de juiste 
intensiteit van het partnerschap. Dit 
artikel betoogt voor de waarborging 
van deze aspecten in de NCSS om het 
polderen in cyberland meer richting 
te geven. Een belangrijke rol is weg-
gelegd voor de Cyber Security Raad, 
die bestaat uit afgevaardigden van 
publieke en private partijen en op 
strategisch niveau richting geeft aan 
de uitwerking en de uitvoering van 
de NCSS.

Cyber security hoog op 
de veiligheidsagenda
De samenleving is in toenemende 
mate afhankelijk van telecommuni-
catie en ICT. Verstoring ervan kan 
verregaande gevolgen hebben voor 

Hoe kan publiek-private 
samenwerking op 
het gebied van cyber 
security tot een succes 
worden gemaakt?

Drs. Tjarda Hersman
Drs. Roy Oudeman

de maatschappij. Niet alleen staat 
mogelijk de nationale veiligheid op 
het spel, ook de economische groei 
is gebaat bij een veilige digitale om-
geving. Cyber security staat daarom 
hoog op de veiligheidsagenda en het 
kabinet zet zich de komende jaren in 
voor ‘een integrale aanpak voor de 
veiligheid van een open en vrije digi-
tale samenleving’.1 Diverse initiatieven 
zijn opgestart die ervoor moeten zor-
gen dat de BV Nederland beschermd 
is tegen cybermisdrijven en -ongeluk-
ken. Het onbrak echter nog aan een 
breed gedragen visie en strategie. Met 
de Nationale Cyber Security Strategie 
(NCSS) geeft de overheid vorm aan 
de cyberdoelstellingen en brengt zij 
structuur aan in het grote aantal ini-
tiatieven die in de ketens voorkomen 
(proactie, preventie, preparatie) 
en reactie (incidentrespons, herstel, 
juridische opvolging). 

Uitgangspunten NCSS
Om het doel van de NCSS te verwe-
zenlijken zijn zes actielijnen uitgezet. 
Deze actielijnen vormen, middels 
publiek-private samenwerking (PPS), 
een integrale aanpak en richten zich 
op: verzorgen van actuele dreigings- 
en risicoanalyses, vergroten van de 
weerbaarheid tegen aanvallen, een 
grotere responscapaciteit, intensiveren 
van opsporing en vervolging en tot 
slot, het stimuleren van onderzoek en 
onderwijs. Om samenhang te creëren 
tussen initiatieven, voorlichting en 
operationele samenwerking is een 
Cyber Security Raad opgericht. Hierin 
maken vertegenwoordigers vanuit de 
verschillende partijen op strategisch 
niveau afspraken over de uitvoering 
en uitwerking van de strategie. Ook 
zullen informatie, kennis en expertise 

Highlights

n Cyberstrategie zet onmiskenbaar in 
op PPS.

n Welslagen PPS heeft sturing nodig.
n Gezamenlijk doel en strategie zijn 

onmisbaar, maar nog onvoldoende 
benoemd.

n Binnen Nationaal Cyber Security 
Centrum zijn private partners 
vooralsnog onvoldoende betrokken.

n Cyber Security Raad heeft belangrijke 
taak in succesvolle uitwerking.

1 Tweede Kamer, 2010-2011, 15 februari 2011, Nationale Cyber Security Strategie 
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bijeen worden gebracht in een op te 
richten Nationaal Cyber Security 
Centrum. Opnieuw worden zowel 
publieke als private partijen uitge-
nodigd deel te nemen. PPS staat dui-
delijk aan de basis van het welslagen 
van de NCSS.

Intensivering PPS noodzakelijk
In het specifieke geval van cyber secu-
rity is PPS extra belangrijk, omdat de 
ICT-infrastructuur, -producten en 
-diensten voor het grootste deel door 
private partijen worden geleverd, 
maar ook omdat de kennis hier zit. 
De publieke autoriteiten dienen een 
veilige digitale omgeving te waarbor-
gen, maar zitten niet zelf ‘aan de 
knoppen’. Bovendien zijn de sectoren 
die als vitaal2 zijn aangemerkt en 
weerbaar dienen te zijn tegen ICT-
uitval voor het grootste deel in han-
den van private partijen. Cyber secu-
rity is daarmee een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Vitale sectoren 
zijn zich bewust van hun functie in de 
samenleving en hebben al maatregelen 
genomen om (voor zover mogelijk) 
weerbaar te zijn tegen ICT-uitval en/ 
of gerichte aanvallen. De omgeving is 
echter dynamisch en vraagt regelmatig 
om aanvullende maatregelen. 
Voorbeelden hiervan zijn de steeds 
geavanceerdere aanvallen op financiële 
instellingen. Cyber security per indivi-
duele publieke of private actor oppak-
ken is geen optie. Zoals Neelie Kroes 
al eerder aangaf: “Cyber security is een 
zaak die ons allen aangaat, dus samen-
werking tussen sectoren is essentieel.”3 
De individuele actor heeft niet het 

benodigde kennisniveau. De kennis 
van cyber security is verspreid over 
veel partijen. Het is van belang dat 
deze kennis bij elkaar komt om de 
samenleving (overheid, burgers en 
bedrijven) te beschermen tegen cyber-
delicten. De samenleving heeft bij-
voorbeeld baat bij het versterken van 
opsporing en vervolging van cyber-
delinquenten. De overheid heeft hier 
private partijen bij nodig, omdat zij-
zelf niet voldoende kennis in pacht 
heeft.

De juiste kant op sturen 
In lijn met de gedeelde verantwoorde-
lijkheid en overheidsrol anno nu, ‘eer-
der sturend dan roeiend’4, schept de 
NCSS een kader voor de te nemen 
acties. Wederzijds vertrouwen, gelijk-
waardigheid en meerwaarde zijn rand-
voorwaarden van het samenwerkings-
model. Duidelijke taken, verantwoor-
delijkheden, bevoegdheden en waar-
borgen moeten dit ondersteunen.5 
Hoe de samenwerking er precies uit 
moet zien, is echter nog niet geformu-
leerd. Hier zit de uitdaging aangezien 
succesvolle PPS-initiatieven niet van-
zelf ontstaan en de juiste sturing en 
stimulatie nodig zijn. Dit blijkt onder 
meer uit de moeizame wijze waarop 
de samenwerking tot stand komt in 
landen als Duitsland en de VS, waar 
PPS ook genoemd wordt in de cyber-
strategie. Nederland kan hier met 
een succesvol model de toon zetten. 
Advies aan de Cyber Security Raad is 
om de samenwerking te operationali-
seren en de meerwaarde expliciet te 
maken. Onderstaande succesfactoren 

2 Vitale infrastructuren zijn die producten, diensten en processen die, als zij uitvallen, maatschappelijke of economische ontwrichting van (inter-)nationale omvang kunnen veroorzaken, 
doordat er veel slachtoffers kunnen vallen en/of omdat het herstel zeer lang gaat duren en er geen reële alternatieven voorhanden zijn, terwijl we deze producten en diensten niet kunnen 
missen. Omdat de gevolgen van de uitval van (delen van de) vitale infrastructuur voor grote delen van de Nederlandse samenleving zeer ernstig kunnen zijn, vergt de bescherming daarvan 
extra aandacht. 

3 Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, maart/april 2011, pp. 64.
4 Osborne, D. and Gaebler, T. (1992). Reinventing government. Reading, Pa.: Addison WesleyPublishing Company. 
5 NCSS, 2011: 3.
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helpen de Cyber Security Raad de 
juiste kant op te sturen.

Succesfactoren PPS
Wetenschappelijk onderzoek6 heeft 
aangetoond dat partijen gemotiveerd 
blijven om samen te werken, indien 
de volgende aspecten aanwezig zijn:
n wederzijds vertrouwen en weder-

zijds begrip;
n gedragen gezamenlijk doel;
n noodzaak van samenwerken;
n transparantie;
n gezamenlijke institutionele

capaciteit;
n juiste intensiteit partnerschap.

Durf te vertrouwen
In de NCSS staat dat ‘wederzijds ver-
trouwen essentieel (is) om samen te 
werken en informatie met elkaar te 
delen. Overheid en bedrijfsleven wer-
ken dan ook samen als gelijkwaardige 
partners. Daarbij moet elke betrokken 
partij meerwaarde ontlenen aan parti-
cipatie in gezamenlijke initiatieven.’7 
In de praktijk zijn partnerschappen 
niet vanzelfsprekend gelijkwaardig. 
Door vertrouwen op te bouwen zal 
een balans ontstaan. De praktijk wijst 
uit dat vertrouwen groeit door regel-
matig en fysiek in vaste samenstelling 
samen te komen. De financiële instel-
lingen traden in 2006 als eerste toe tot 
het informatieknooppunt cyber crime 
en vormden de FI-ISAC. In de afge-
lopen vijf jaar is door regelmatige 
overleggen en het openlijk delen van 
informatie wederzijds vertrouwen ont-
staan, dat zich vertaalt in effectieve 
samenwerking. 

Vinden van het gezamenlijke 
doel
Waar vertrouwen expliciet in de 
NCSS is genoemd, is niet duidelijk 
vermeld dat de partijen een gezamen-
lijk doel dienen te hebben. De NCSS 
krijgt het verwijt dat de prioriteiten 
zijn geformuleerd vanuit de overheid 
en niet vanuit de private partijen. Om 
de samenwerking tussen publieke en 
private partijen verder vorm te geven, 
is het ten eerste van belang een geza-
menlijk doel en prioriteiten te formu-
leren. Een vertrouwelijke setting, 
waarbij duidelijk is waarom de partij-
en bij elkaar zitten, is een randvoor-
waarde om elkaars verschillende 
belangen te begrijpen en te accepte-
ren. In deze setting dienen zij vooral 
op zoek te gaan naar de vraagstukken 
waar ze elkaar kunnen aanvullen en 
versterken. Dit zijn onderwerpen waar 
de partijen zich gezamenlijk zorgen 
over maken. Het opstarten van samen-
werking heeft alleen zin als de partijen 
prikkels voelen met elkaar om tafel 
te gaan zitten, bijvoorbeeld in een 
onzekere situatie waarbij sprake is van 
wederzijdse afhankelijkheid.

Erken noodzaak op tijd
Hoewel publieke en private partijen 
onderkennen dat zij elkaar nodig heb-
ben om cyber security effectief te 
waarborgen en de wil samen iets te 
doen daadwerkelijk bestaat, is toch 
weifeling merkbaar. Het is zaak de 
huidige situatie op waarde te schatten 
en niet af te wachten met acties tot er 
daadwerkelijk iets aan de hand is. De 
private en publieke partijen hebben 

6 Zie o.a. 
Forester, J. (1989). Planning in the face of power. Los Angeles: University of California Press. 
Forester, J. (2006). Making participation work when interests conflict: moving from facilitating dialogue and moderating debate to mediating negotiations. Journal of American planning 
association. 72 (4). 447-456.  
Healey, P. (2006). Collaborative planning: shaping places in fragmented societies. New York: Palgrave Macmillan. 
Innes, J.E. (2004). Consensus Building: Clarification for the Critics. Planning Theory. 3 (1). 5-20.

7 NCSS, 2011: 3.
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zeker veel te winnen door intensieve 
samenwerking. Belangrijk is niet 
alleen dat de noodzaak van samen-
werken op tijd wordt erkend, maar 
dat ook gelijk de win-winsituatie 
duidelijk is. Deze mag nog sterker 
worden gezocht en benadrukt.

Een mooi voorbeeld hiervan is de 
Electronic Crimes Taskforce. Dit is een 
publiek-privaat team waarin politie, 
justitie en banken informatie delen 
om criminaliteit, zoals fraude met 
internetbankieren, te voorkomen. De 
gezamenlijk geformuleerde doelstel-
ling is het versterken van de informa-
tiepositie van alle partijen; preventie, 
repressieve interventie, opsporing en 
vervolging van verdachten en crimi-
nele organisaties. De financiële schade 
die digitale criminaliteit veroorzaakt 
voor financiële instellingen en consu-
menten, is de afgelopen jaren sterk 
toegenomen. In 2010 bedroeg de 
schade door fraude met internet- 
bankieren 9,8 miljoen euro. In 2009 
was dit nog 1,9 miljoen.8

Transparantie
Het is geen geheim dat deelnemers 
met verschillende belangen aan tafel 
zitten. Wederzijds begrip ontstaat 
wanneer belangen openlijk worden 
uitgesproken en gerespecteerd. 
Enkel door volledig transparant te zijn, 
kunnen goede resultaten worden 
behaald. Neem bijvoorbeeld de in 
oprichting zijnde ICT Response Board 
(IRB). De IRB is een publiek-privaat 
samenwerkingsverband dat bij groot-
schalige ICT-verstoring een situatie-
analyse maakt en indien nodig 
adviseert aan de verantwoordelijke 
crisisstructuur. De private partijen die 

hieraan deelnemen, onderkennen de 
verantwoordelijkheid richting de 
maatschappij, maar spreken ook uit 
dat zij verbonden zijn aan de belan-
gen van hun eigen bedrijf en sector. 
Om met verschillende belangen toch 
tot een advies te komen, wordt 
gewerkt met scenario’s. Het advies 
bestaat uit een aantal scenario’s met 
voor- en nadelen voor publieke en 
private partijen.

NCSC als gezamenlijke 
institutionele capaciteit
Met de aanstaande oprichting van het 
Nationaal Cyber Security Centrum 
wordt een gezamenlijke institutionele 
capaciteit gecreëerd. Publieke en pri-
vate partijen brengen hier informatie, 
kennis en inzicht bij elkaar, zodat 
ontwikkelingen, dreigingen en trends 
kunnen worden gevolgd en onder-
steuning kan worden geboden bij 
incidentafhandeling en crisisbesluit-
vorming. Op basis van wederzijds 
begrip wordt niet alleen sociaal (ver-
trouwen en begrip) en intellectueel 
(kennis en middelen) kapitaal gecre-
eerd, maar ook institutionele capaci-
teit. Hierbij wordt kennis gegenereerd 
door de sociale relaties met als gevolg 
een politiek kapitaal (capaciteit om 
gezamenlijk te acteren).9 Mits het 
goed georganiseerd is, zal de interactie 
tussen verschillende partijen leiden tot 
nieuwe inzichten met als gevolg ver-
sterking van de institutionele capaci-
teit (sociaal, intellectueel en politiek 
kapitaal). Het dient opgemerkt te wor-
den dat het team, dat zorg draagt voor 
de inrichting van het Nationaal Cyber 
Security Centrum, geen leden van 
de private sector heeft. Om tot een 
gezamenlijke institutionele capaciteit 

8 Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, maart/april 2011, pag. 64. 
9 Healey, P., Magalhaes, C. de, Madanipour, A., Pendelburry, J. (2003). Place, indentity and local politics: analysing initiatives in deliberative governance. In: M. Hajer and H. Wagenaar (eds.).
Deliberative Policy Analysis: understanding governance in the network society. Cambridge: Cambridge University Press, 33-60.
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te komen, is het van belang dat ook 
private partijen deelnemen.

Juiste intensiteit partnerschap
Uiteraard behoeft niet elk partner-
schap dezelfde intensiteit. Zo is voor 
de IRB besloten dat de vaste kern 
bestaat uit een voorzitter, een infor-
matiecoördinator en een secretaris. 
De experts zijn op basis van specifiek 
vereiste kennis afroepbaar. Voor de 
Cyber Security Raad en de samenwer-
kingsverbanden in het Nationaal 
Cyber Security Centrum is het belang-
rijk dat bij elke vorm van samenwer-
king de verwachtingen expliciet zijn 
gedeeld. De win-winsituatie en de 
bijdrage van elke partij dient helder 
te zijn. Afhankelijk van het vraagstuk 
is het aan te bevelen per partnerschap 
de intensiteit af te stemmen op het 
probleem dat moet worden opgelost. 
Niet elk probleem vraagt om dezelfde 
intensiteit van samenwerken. 
Bovendien is het niet efficiënt grootse 
partnerschappen op te tuigen, die 
voor het oplossen van het probleem 
niet nodig zijn.

Rol voor de Cyber Security 
Raad
De integrale publiek-private aanpak 
voor de veiligheid van een open en 
vrije digitale samenleving vraagt om 
continue aandacht voor de juiste vorm 
van samenwerking. Constant dient 
duidelijk te zijn waarom de samen-
werking is gezocht, welk gezamenlijk 
doel wordt nagestreefd en wie welke 
rol heeft. Wederzijds vertrouwen, 
afhankelijkheid en begrip zijn de basis 
voor het vormen van een gezamenlijk 
doel en een gezamenlijke aanpak. 
Niet elk probleem vraagt om dezelfde 
manier of dezelfde intensiteit van 
samenwerken. De Cyber Security 

Drs. Tjarda Hersman en 
Drs. Roy Oudeman zijn management-
consultants bij Capgemini Consulting.
Tjarda Hersman is bestuurskundige 
en criminoloog en nauw betrokken 
bij nationale veiligheidsvraagstukken. 
Roy Oudeman heeft zich gespecialiseerd 
in organisatie- en bedrijfsvoeringsvraag-
stukken binnen het veiligheidsdomein. 

Voor meer informatie kunt u contact 
met hen opnemen via het e-mailadres:
trendsinveiligheid.nl@capgemini.com 

Raad dient hierin een belangrijke rol 
te spelen. 

Conclusie
Door PPS een belangrijk onderdeel 
van de cyberstrategie te maken, kiest 
Nederland een duidelijke positie. Nu 
is het zaak scherp neer te zetten hoe 
deze verbanden eruit komen te zien. 
Om succesvol te kunnen samenwer-
ken is het van belang dat de NCSS 
een publiek-private strategie is van de 
Cyber Security Raad en niet een stra-
tegie van de overheid. Dit vraagt om 
een nieuwe strategie, specifiek van de 
Cyber Security Raad. Hierbij dienen 
thema’s geïdentificeerd te worden, die 
zowel publieke als private partijen 
raken en waarvoor de partijen elkaar 
nodig hebben om het probleem aan te 
pakken. Het dient duidelijk te zijn 
wat de partijen gezamenlijk oppakken 
en wat niet. Voor elk deelonderwerp 
dient ook weer nagedacht te worden 
over de intensiteit van het partner-
schap. Welke intensiteit past het best 
bij welk probleem? Uitgangspunt zou 
moeten zijn dat duidelijk is waarom 
de partijen bij elkaar zitten. Met het 
waarborgen van deze aspecten in het 
samenwerkingsmodel van de NCSS 
zal het polderen in cyberland richting 
krijgen.
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De verlammende angst voor privacy 
en regelgeving 

Bent u bang voor 
Jacob of gaat u dansen 
met Sophie?

Drs. Nico A. Kaptein 

Waar is de nuance?
De loopgraven zijn betrokken, de 
messen geslepen. Centrale opslag van 
biometrische gegevens? Automatische 
kentekenherkenning bij de grens om 
mobiel banditisme te bestrijden? 
Gegevens die toch al zijn verzameld 
benutten ten behoeve van veiligheid? 
Foto’s en video’s van vermeende mis-
dadigers publiceren op internet? Deep 
packet inspection?1 Zomaar een aantal 
op het oog nuttige zaken die onder-
werp zijn - of zijn geweest - van 
pittige kritiek uit de hoek van voor-
vechters van privacy en gegevens-
bescherming. 

Ook aan de andere zijde wordt de 
nuance gemakkelijk vermeden. Er 
wordt zelden geprobeerd aan te tonen 
waarom bepaalde persoonlijke ge-
gevens voor overheden beschikbaar 
moeten komen, ten behoeve van de 
veiligheid. Hoezo privacy? Elke vraag, 
elke kritische opmerking wordt beant-
woord met een nog krachtiger toelich-
ting van het belang van een veilige 
samenleving. Tja, een veilige samenle-
ving willen we allemaal. Is het echter 
nodig dit te vertalen in een keuze 
voor veiligheid, ten koste van privacy 
en gegevensbescherming? Voor de 
zekerheid wordt elke discussie verme-
den en worden geldende procedures 
en afspraken goeddeels genegeerd. Ik 
zou zeggen: relax, don’t do it. Het is 
nergens voor nodig. 

Van een afstandje beschouwd, winnen 
de privacyvoorvechters aan momen-
tum - met icoon Sophie in ’t Veld 
voorop. Terwijl de autoriteiten gelei-
delijk uit beeld verdwijnen, wint het 
publieke debat aan invloed. Jacob 
Kohnstamm speelde, als voorzitter 

1 Inhoudelijke analyse van het elektronisch dataverkeer tussen zender en ontvanger.

Highlights

n Het debat over veiligheid en privacy
is onnodig geëscaleerd.

n Privacy en veiligheid kunnen 
uitstekend samen.

n Technologie voor een evenwichtige 
invulling is beschikbaar, maar wordt 
nog niet benut.

n Op basis van een heldere doelstelling
en goed geformuleerde randvoor-
waarden kan en moet een open debat 
worden gevoerd over het al dan niet 
inzetten van middelen. 

van het College Bescherming Persoons-
gegevens (CBP), een belangrijke rol in 
de bewustwording bij het uitdragen 
van beleid en regelgeving en de con-
trole op naleving. Steeds meer echter 
worden plannen beoordeeld op Twitter; 
niet echt een podium voor nuance, 
maar wel voor een helder geluid (zie 
bijvoorbeeld @privacyfirst).

Sophie heeft recht op een goede dans-
partner. Ook zij wil een veilige samen-
leving, denk ik zo. Sophie en de 
mensen in haar kamp accepteren 
echter niet dat persoonlijke gegevens 
worden gebruikt voor doelen waar-
voor ze niet, of niet met toestemming 
van de betrokkene, zijn verzameld. 
Niet zonder dat hier een fatsoenlijke 
discussie en een evenwichtige afwe-
ging van doelen, belangen en beschik-
bare middelen aan voorafgaat, of zon-
der dat het nut van de betreffende 
maatregel is onderzocht of aangetoond. 

Er is heel veel mogelijk binnen 
de kaders
Voorbeeld: het is tamelijk bizar dat de 
discussie over een centrale opslag van 
biometrische gegevens plaatsvindt, 
terwijl het inwinnen van die gegevens 
al in volle gang is. Het wekt bevreem-
ding dat als wordt besloten dat cen-
trale opslag van de gegevens bij nader 
inzien geen goed plan is, er alleen 
maar een alles-of-nietsbesluit kan 
worden genomen. We gaan of door 
op de ingeslagen weg of alle bij 
gemeenten opgeslagen gegevens wor-
den vernietigd; de vingerafdrukken 
staan alleen op de paspoortchip en 
verder beginnen we weer bij af. Waar 
is de discussie over verschillende vor-
men van al dan niet centrale of decen-
trale opslag? Waar is de discussie over 
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encryptie? Waar is de discussie over 
doelbinding? Wie heeft het nu echt 
over het oorspronkelijke idee? Wat 
wilden we bereiken met de centrale 
opslag? Waarom debatteren we niet 
over de veronderstelde veiligheids-
risico’s in relatie tot de gekozen op-
lossing? Als de veiligheid verbeterd 
moest worden, dan kan het niet zo 
zijn dat het wantrouwen van centrale 
opslag voldoende reden is om er dan 
niets meer aan te doen. Waarmee ik 
niet gezegd wil hebben dat centrale 
opslag nu zo’n goed idee is. Dansen 
met Sophie dus!

Nog een voorbeeld: KPN kwam in het 
nieuws nadat het publiekelijk had 
gesproken over de inspectie van ge-
gevensstromen. Als provider hoor je 
met je tengels van de inhoud van het 
berichtenverkeer af te blijven, toch? 
Mensen hebben er recht op dat de 
provider niet zomaar mee kijkt. Maar 
ja, meekijken? KPN ziet concurrenten 
- tot op zekere hoogte gratis - dien-
sten aanbieden die telefonie kunnen 
vervangen en deed een poging com-
penserende inkomsten te genereren, 
door de gebruikers meer te laten beta-
len voor internetdiensten. Als we voor 
de discussie even aannemen dat de 
inhoudelijke inspectie van de ‘content’ 
zich beperkt tot deze analyse, zou de 
gedachte besproken kunnen worden 
- ongeacht de uitkomst van deze dis-
cussie. Immers, het alternatief is de 
tarieven over de gehele linie te verho-
gen. Tel maar na: al dan niet mobiel 
internet is een groter succes dan ver-
wacht, de capaciteit lijkt niet oneindig 
en vroeg of laat gaan de tarieven 
omhoog. Zeker als de providers hun 
oude businessmodel zien verdampen. 
Willen we dit dan met zijn allen beta-
len of doorbelasten aan de ‘vervuilers’? 
Ik weet het antwoord niet, maar kan 
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me voorstellen dat een discussie waar-
de heeft. Het uitbannen van deze 
vorm van ‘deep packet inspection’ 
is symptoombestrijding, als er niet 
breder over wordt nagedacht. 

Zonder flexibiliteit wordt er 
niet gedanst
Als gevolg van de manier waarop 
keuzes worden gemaakt, ontbreekt 
het vaak onnodig aan flexibiliteit. 
Moderne opvattingen over het omgaan 
met gegevens en het ontwikkelen van 
informatiesystemen, hebben gemeen 
dat rekening moet worden gehouden 
met toekomstige veranderingen, ook 
als deze nog niet kunnen worden 
voorzien. Door ‘onder architectuur’ te 
werken en de aspecten van een oplos-
sing en de benodigde flexibiliteit mee 
te nemen bij het ontwerp, kan hierin 
worden voorzien. Dit betekent dat op 
toekomstige, andere politieke opvat-
tingen of inzichten kan worden gerea-
geerd, zonder dat een nieuw systeem 
nodig is en zonder dat onnodig kost-
bare wijzigingen worden aangebracht. 
Om dit goed te kunnen doen, is het 
van belang in een vroeg stadium te 
onderkennen op welke aspecten flexi-
biliteit wenselijk is. Veiligheid en pri-
vacy zijn hiervan voorbeelden. Nie- 
mand heeft behoefte aan oplossingen 
met een onnodige politieke lading. 
Geef de politiek de ruimte om te rea-
geren op ontwikkelingen en verande-
rende opvattingen in de samenleving!

Opvallend is dat in Europa verschil-
lend tegen privacy wordt aangekeken. 
In Duitsland begrijpt niemand dat in 
verschillende landen kentekens auto-
matisch worden gefilmd en herkend, 
in het kader van veiligheid en crimi-
naliteitsbestrijding. Echter, in Duits-
land is het juist geaccepteerd dat bij 
een bekeuring de herkenbare foto van 
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de bestuurder wordt bijgesloten. 
Er is geen absolute keuze tussen veel 
of weinig privacy, het gaat om een 
complex concept waar mensen ver-
schillend tegenaan kunnen kijken. 
Het past dan ook goed om de zaak 
van veel kanten te bekijken en vanuit 
verschillende perspectieven een op 
dat moment optimale oplossing te 
kiezen, zonder aanpassingen in de 
toekomst uit te sluiten.

Er is ook goed nieuws. ‘Privacy by 
design’ is inmiddels een bekend en 
geaccepteerd begrip. Het dringt lang-
zaam tot ons door dat met een goede 
analyse van de behoefte en een vol-
waardig ontwerpproces, veiligheid en 
privacy beter te verenigen zijn dan we 
een tijdje geleden dachten. Veel - maar 
nog niet alle - leveranciers van tech-
nologie hebben inmiddels begrepen 
dat ook zij op deze trend moeten 
inspelen. In toenemende mate zijn 
de middelen voorhanden om passend 
met gegevens om te gaan en data 
alleen te tonen aan personen, die 
daadwerkelijk iets met de gegevens 
doen dat past binnen de geldende 
kaders. Dit wordt steeds verfijnder, 
want het is al lang niet meer nodig 
om hele dossiers al dan niet beschik-
baar te stellen. Op het niveau van de 
kleinste eenheid van gegevens (het 
‘attribuut’) kan worden bepaald wie 
al dan niet over de gegevens kan 
beschikken en onder welke condities.

Keuzes maken
Mijn oproep is om te strijdbijl te 
begraven, de stellingen te verlaten en 
de energie te richten op verzoening. 
Privacy en veiligheid zijn belangrijke 
waarden. Laten we met elkaar erken-
nen dat we op basis van deze en 
andere ontwerpprincipes (zoals parsi-
monie, efficiëntie, gemak, effectiviteit 



Voor het veiligheidsdomein zijn de Wet politiegegevens (Wpg) en  
de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van belang

De Wet politiegegevens (Wpg) is een Nederlandse wet die de rechten en de plichten van 
zowel de politie zelf, als ook die van de burger, regelt. Voor de politie is het een directe 
verwant met het Wetboek van Strafvordering en vele andere wetten. Waar het Wetboek 
van Strafvordering de diverse bevoegdheden regelt, zoals aanhoudingsbevoegdheden, 
zegt de Wpg hoe er met de persoonsgegevens van de verdachte dient te worden 
omgegaan. Niet alleen die van verdachten, maar ook die van aangever, getuigen et 
cetera. Politiegegevens zijn immers persoonsgegevens die in het kader van de politietaak 
(art. 2 Politiewet) zijn of worden verkregen. Niet alleen voor de politie, maar ook voor de 
burger is deze wet van belang. Hoofdstuk 4 van deze wet regelt namelijk wat de rechten 
van de burgers zijn, zoals het recht op kennisneming van zijn of haar (persoons)gegevens. 
De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens, afgekort Wbp, geeft regels ter 
bescherming van de privacy van burgers. De wet is op 1 september 2001 in werking 
getreden. De persoonsgegevens van een gemiddelde burger komen in honderden 
bestanden voor, bijvoorbeeld bij de gemeente, belastingdienst, huisarts, bibliotheek, 
supermarkt, sportvereniging en werkgever. Dit is geen enkel probleem wanneer deze 
organisaties goed met de gegevens omgaan, maar de gegevens kunnen ook (ongewenst) 
worden verspreid aan derden. De Wbp geeft de burger bepaalde rechten, zoals het 
recht om te weten wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt. De burger mag zijn 
gegevens - tegen betaling - te allen tijde inzien, verzoeken om onder andere correctie 
van zijn gegevens en bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. 
Organisaties die persoonsgegevens verwerken, hebben bepaalde plichten. Zo mogen 
persoonsgegevens, kort gezegd, verzameld en verder verwerkt worden, mits daarvoor 
welbepaalde en uitdrukkelijk omschreven doelen zijn. Deze doelen zijn gerechtvaardigd, 
door bijvoorbeeld toestemming van de betrokken burger. Ook moeten deze organisaties 
- uitzonderingsgevallen daargelaten - de burger laten weten wat zij met zijn gegevens 
(gaan) doen. De wet is van toepassing op alle vormen van het verwerken van persoons-
gegevens, ongeacht of die verwerking nu op papier of in computerbestanden gebeurt.

Bron: Wikipedia  
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EU art. 29 Working Group

Ook op Europees niveau vindt overleg plaats over het omgaan met gegevens. Hiertoe is 
de zogenaamde art. 29 Working Group in het leven geroepen. Via http://ec.europa.eu/
justice/policies/privacy/news/index_en.htm zijn achtergronden en actuele informatie te 
vinden. Privacy en gegevensbescherming zijn onderwerpen die hoog op de Europese 
politieke agenda staan, het Europees parlement neemt het voortouw. Ook omdat een 
aantal onderwerpen op Europees niveau worden besproken met de Verenigde Staten. 
Voorbeelden zijn: het uitwisselen van bank- en creditcardgegevens en het gebruik van 
passagiersgegevens (API en PNR).
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en proportionaliteit) de discussie voe-
ren over onze uitgangspunten. Laten 
we erkennen dat meerdere aspecten 
naast elkaar van belang zijn, zonder 
al bij voorbaat zaken tegen elkaar af 
te zetten.

Interessant is in dat kader de inter-
nationale ontwikkeling rondom 
Elektronische Patiëntdossiers (EPDs). 
De strijd tussen voor en tegen (inter-)
nationale EPDs krijgt een nieuwe 
wending. Met de Verenigde Staten 
voorop is het nu de trend patiënten 
individueel de keuze te geven of hun 
dossier wel of niet centraal beschik-
baar moet komen. Kies je als patiënt 
voor lokale gegevensbescherming of 
voor realtime beschikbaarheid van 
gegevens? Ik voorspel dat de meeste 
patiënten in dit geval voor beschik-
baarheid kiezen, maar daar gaat het 
nu niet om. Het gaat erom dat een 
evenwichtige oplossing dichterbij 
komt, als de discussie op een andere 
manier wordt gevoerd en verschillen-
de aspecten, invalshoeken en belan-
gen bij elkaar worden gebracht. Ook 
als blijkt dat patiënten uiteindelijk 
beslissen hun gegevens niet elektro-
nisch te willen delen, kan dit een 
prima resultaat van een dergelijk 
proces zijn.

In de openbare orde en veiligheid gaat 
de parallel niet helemaal op - al is het 
wel een interessant gedachte-experi-
ment burgers de keuze te geven hun 
kenteken al dan niet automatisch te 
laten herkennen - maar voor een deel 
ook weer wel. Als de grenspassage 
met behulp van vingerafdrukken vlot-
ter verloopt dan zonder, waar kiezen 
we dan voor? Als we een deel van de 
persoonlijke gegevens die de overheid 
gebruikt zelf kunnen beheren, of in 
ieder geval gemakkelijker kunnen 

inzien en controleren, hebben we dan 
meer vertrouwen? 

En wees gerust, als een maatregel echt 
nodig is om veiligheid te bevorderen, 
dan kunnen we besluiten deze te 
nemen. Dan is iedereen vóór, mits 
proportioneel en specifiek. Kortom, 
wees niet bang voor Jacob, kies voor 
een tijdig en open debat en vraag 
Sophie eens ten dans.
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Creatief met burgers!

Verschillende politiekorpsen ontwik-
kelen veel experimenten en initiatie-
ven om burgers te betrekken bij de 
politieprocessen. Dit valt onder het 
containerbegrip burgerparticipatie. 
Ieder initiatief levert, hoe kleinschalig 
de interventie ook is, resultaten op. 
Bijvoorbeeld de agent die twittert over 
een inbraak in zijn wijk of een oproep 
voor getuigen via YouTube. Deze 
initiatieven hebben veelal te maken 
met het inzetten van social media en 
worden vaak geïnitieerd door vooruit-
strevende individuen binnen regio-
korpsen. De toename van het gebruik 
van social media, in combinatie met 
de interactie met burgers, biedt de 
politie veel nieuwe mogelijkheden 
binnen alle politieprocessen. 

Nationale politie
Een belangrijke ontwikkeling om 
rekening mee te houden in dit kader 
is de nationale politie. Het kabinet wil 
dat de politie zich meer kan bezighou-
den met veiligheid op straat. Om dit 
te bereiken, dient de organisatie van 
de politie te veranderen en heeft het 
kabinet als doelstelling per 1 januari 
2012 één nationale politie te vormen. 
Deze beweging en de mogelijkheden 
rondom social media bieden een uit-
gelezen kans om burgerparticipatie 
binnen de verschillende politieproces-
sen te versterken.

Op dit moment zijn de initiatieven op 
het gebied van burgerparticipatie zeer 
divers. Vanuit een nationale politie 
kunnen goede initiatieven versterkt 
worden en nog ontbrekende initiatie-
ven geïnitieerd. Dit biedt de kans om 
burgerparticipatie effectiever en effi-
ciënter in te zetten, publiek vertrou-
wen te winnen en de legitimiteit van 
het optreden van politie en OM te 
versterken. Daarnaast biedt het de 

Gaat de inzet van 
burgerparticipatie in 
politieprocessen met 
zijn tijd mee?

Drs. Erik Staffeleu
Drs. Nicole de Ridder 

kans nieuwe en hogere vormen van 
burgerparticipatie na te streven, zoals 
cocreatie met burgers. 

Huidige situatie
Op dit moment is er nog geen uitge-
werkte visie voor het inzetten van 
burgers in de opsporing, het gebruik 
van social media en de verbinding 
met burgerparticipatie binnen de ove-
rige primaire processen van de politie. 
Wel is er een ‘internetstrategie’ in ont-
wikkeling binnen de politie. De vraag 
is of deze strategie de juiste kaders 
biedt waarbinnen de Nederlandse 
politie kan werken met burgers en 
social media. Het risico bestaat dat er 
te veel geredeneerd wordt vanuit het 
middel. Er is behoefte aan een bredere 
visie om richting en invulling te geven 
aan de vele burgerparticipatie-initia-
tieven. Zeker met de enorme groei aan 
initiatieven via nieuwe media (inter-
net, YouTube, Twitter, sms) waar bur-
gers zelf vaak het voortouw nemen bij 
het oplossen van zaken. Voorbeelden 
van bekende initiatieven, die al jaren 
bestaan, zijn: Meld Misdaad Anoniem, 
het programma Opsporing Verzocht 
en AMBER Alert. Recent onderzoek 
dat wij hebben uitgevoerd in samen-
werking met TNS NIPO, wijst uit dat 
de initiatieven verschillen in mate van 
bekendheid bij de burgers. 
Meest bekend zijn de programma’s 
Opsporing Verzocht (90%), Meld 
Misdaad Anoniem (67%) en AMBER 
Alert (64%).

Daarnaast zijn er in samenwerking 
met de burger ook initiatieven die 
minder bekend zijn bij de burger, 
zoals Burgernet (25%), de Nationale 
Opsporingslijst op www.politie.nl 
(12%) en www.depolitiezoekt.nl 
(7%). Ook particulieren organiseren 
steeds meer initiatieven gericht op 

Highlights

n Toename burgerparticipatie belang-
rijke ontwikkeling in de vorming van 
de nationale politie.

n Behoefte aan een bredere visie voor 
de vele burgerparticipatie-initiatieven.

n De burger is bereid via social media 
de overheid te helpen de veiligheid te 
vergroten.

n Cocreatie met de burger (en 
bedrijven) is van toegevoegde waarde 
voor de politie en burgers, mits goed 
uitgevoerd.

n Men is op de goede weg, de ingre-
diënten zijn er, nu nog toewerken 
naar samenhang.
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veiligheid, met name op internet, 
waar burgers wordt gevraagd mee te 
werken aan het oplossen van zaken. 
Voorbeelden hiervan zijn het 
programma Peter R. de Vries (87%), 
www.boevenvangen.nl (2%), www.
politiebronnen.nl (% onbekend) en 
www.stoppedofilie.org (% onbekend). 
Bij deze door burgers gestarte initia-
tieven moet uiteraard gewaakt worden 
voor ‘trial by media’.

In het onderzoek is eveneens onder-
zocht welke initiatieven volgens de 
burger een bijdrage leveren aan een 
veiligere samenleving. Enkel het pro-
gramma Opsporing Verzocht en de 
initiatieven Meld Misdaad Anoniem 
en AMBER Alert worden hierbij door 
meer dan de helft van de burgers 
genoemd.
Ten slotte is aan de burgers gevraagd 
in hoeverre men bereid is om via 
social media de overheid te helpen bij 
het vergroten van veiligheid. Hierbij 
geeft circa een kwart van de burgers 
van 18 tot 39 jaar aan hiertoe bereid 
te zijn via Hyves, Facebook of Twitter. 
Dit percentage is beduidend lager bij 
de burgers ouder dan 39 jaar. 

Erkenning gebruik nieuwe 
opsporingstactieken
Binnen de politie en het OM wordt 
inmiddels erkend dat politieprocessen 
en social media onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn. Men merkt dat 
burgers steeds minder afhankelijk zijn 
van overheidsinstanties. Een ouder die 
zijn of haar dochter kwijt is, heeft 
sneller een bericht geplaatst op Twitter 
dan dat de overheid de procedures 
van AMBER Alert heeft doorlopen. 
De positie en uitgangspunten van 
burgers zijn veranderd door enerzijds 
de onvrede over de prestaties van de 
overheidsinstanties, anderzijds de 

bestaande initiatieven kan versterken 
en nieuwe initiatieven ondersteunen. 

De huidige vormen van burgerpartici-
patie vinden plaats op verschillende 
niveaus van participatie. Het meest 
basale en toegepaste niveau is het 
informeren en raadplegen tussen bur-
gers en overheid. Een intensievere 
samenwerking omvat het coprodu-
ceren en meebeslissen over wat er 
gebeurt. Sinds kort is de politie deze 
intensieve vormen van samenwerking 
met burgers (en bedrijven) nadrukke-
lijker aan het verkennen. Het gaat 
meer uit van gelijkwaardigheid en het 
creëren van waarde voor beide partij-
en. Men spreekt hier over cocreatie 
met de burger. Verschillende vormen 
van criminaliteit vragen verschillende 
vormen van samenwerking.

Op weg naar cocreatie
In de ‘Strategie aanpak criminaliteit’, 
begin 2011 vastgesteld door de Raad 
van Korpschefs, worden drie rollen 
herkend voor de burger in deze verre 
vorm van samenwerking binnen de 
aanpak van criminaliteit: de burger als 
baas in eigen wijk, de burger als 
opsporingsmedewerker en de burger 
als moreel ondernemer. 
De burger als baas in eigen wijk gaat 
er vanuit dat de burger meer mee kan 
bepalen wat de prioriteiten zijn voor 
de aanpak van criminaliteit in zijn 
wijk. Dit vraagt om meer participatie 
en informatie vanuit de burger naar 
de politie en om meer informatie van 
de politie naar de burger. Informatie 
over bijvoorbeeld trends, lopende 
zaken en aanpak, maar ook over 
prioriteiten en resultaten.

De burger als opsporingsmedewerker 
gaat er vanuit dat de burger meer 
wordt betrokken bij onderzoeken en 

mogelijkheden die er nu zijn dankzij 
internet en Twitter. Naast het feit dat 
‘opsporen’ spannend is en voor bur-
gers sensatie brengt.

Simpel gezegd is het doel van de op-
sporing iemand of iets op te sporen, 
zodat er recht kan worden gedaan. 
Deze stelling lijkt te impliceren dat 
er veel geoorloofd is aan opsporings-
tactieken, als er maar sprake is van 
een effectieve opsporing waar recht 
wordt gedaan. Op dit moment zijn 
de mogelijkheden niet ongelimiteerd 
in de opsporingstactieken. Er wordt 
geëxperimenteerd met internetprofi-
ling en internetsurveillance. De nood-
zaak hiervoor is hoog. Tegenwoordig 
plaatsen burgers of journalisten regel-
matig direct na een misdaad berich-
ten op Twitter, met wel of geen juiste 
informatie over het incident. Deze 
informatie beïnvloedt het opsporings-
onderzoek en kan leiden tot een ver-
storing van de openbare orde. Dit 
soort incidenten vraagt om andere 
middelen en inzet van capaciteit. 

Overall strategie 
De enorme groei aan initiatieven via 
nieuwe media maakt het noodzakelijk 
dat de politie en het OM meegaan met 
deze ontwikkeling. Deze ontwikkeling 
heeft wel behoefte aan meer richting. 
Richting voor de burgers om op basis 
van één duidelijke boodschap te kun-
nen participeren aan de politieproces-
sen en daarmee het vertrouwen van 
de burgers te winnen en te behouden. 
Richting voor de opsporing om de 
ontwikkelingen in relatie tot initiatie-
ven binnen andere politieprocessen te 
zien. Daarnaast biedt een visie en stra-
tegie partijen als de politie en het OM 
een stip op de horizon, een ambitie 
op basis waarvan men bepaalde 



 27

the way we see it

Creatief met burgers! 27

samen met de politie puzzelt aan het 
oplossen van het opsporingsonder-
zoek. De politie levert gedetailleerde 
informatie over het opsporingsonder-
zoek, de burger levert verrijkende 
informatie of zelfs de gouden tip. De 
burger kan in deze rol bijvoorbeeld 
technische specialismen inbrengen die 
binnen de politie niet voorhanden 
zijn. De burger kan ook eerder wor-
den betrokken dan tot nu toe het 
geval was. Niet pas wanneer alle sce-
nario’s zijn uitgerechercheerd, maar 
vroeger in het opsporingsonderzoek, 
ook al is dan nog niet alles duidelijk.

De burger als moreel ondernemer is 
wellicht de meest ingewikkelde rol 
om vorm te geven. Het gaat hierbij 
vooral om het aanpakken van crimi-
naliteit die de verwevenheid van 
boven- en onderwereld vergroot. De 
burger heeft een belang in het tegen-
gaan van deze verwevenheid en kan, 
indien hij voldoende zicht heeft op de 
verschijningsvormen, een actieve rol 
spelen in het opsporen en tegengaan 
van deze vormen van criminaliteit. 
Een voorbeeld is de rol die een be-
roepsgroep als notarissen kan spelen 
in het tegengaan van vastgoedfraude.

De gekozen rollen sluiten goed aan bij 
het onderscheid tussen veel voorko-
mende criminaliteit, criminaliteit met 
een hoge impact en criminaliteit die 
de samenleving ondermijnt. De trend 
‘cocreatie met de burger’ is een nieu-
we vorm van participatie die veel kan 
betekenen voor zowel de politie als 
voor de burger zelf, mits het op de 
juiste wijze wordt beleefd en uitge-
voerd. Voor de politie betekent deze 
ontwikkeling dat zij optimaal gebruik-
maakt van de burger en niet alleen als 
belangrijkste informatiebron. Voor de 
burgers betekent dit dat zij meer 

invloed krijgen op wat er in hun 
woon- en werkomgeving gebeurt.

Randvoorwaarden
Om burgerparticipatie invulling te 
geven, adviseren wij de volgende 
(organisatorische) randvoorwaarden 
te regelen. Zoals gezegd dient er een 
visie ontwikkeld te worden voor bur-
gerparticipatie in de politieprocessen. 
Een visie die vooral actiegericht is 
en niet bestaat uit veel woorden. De 
dynamische ontwikkelingen vallen 
lastig te vangen in een groot statisch 
document. Naast de visie is het 
belangrijk nadrukkelijk aandacht te 
besteden aan de kennisontwikkeling 
over de toegevoegde waarde van 
intensieve vormen van burgerpartici-
patie in de politieprocessen. Daarnaast 
moet, al dan niet in pilots, gewerkt 
worden aan het versterken van goede 
bestaande initiatieven en gestart worden 
met nieuwe initiatieven. Niet enkel de 
dingen goed doen maar ook de goede 
dingen doen. Vooral op het niveau 
van cocreatie zijn er nog maar weinig 
innovatieve initiatieven gestart. 
Vervolgens moeten er nieuwe afspraken 
worden gemaakt, met name tussen 
OM en politie, over de protocollen 
voor inzet van nieuwe initiatieven, de 
ontwikkeling van ICT-ondersteuning, 
organisatorische inrichting en veran-
dering van de cultuur en medewer-
kers binnen de verschillende politie-
processen. 

Men is op de goede weg
Gelukkig lopen er al trajecten die 
wellicht enkel in lijn met de visie op 
burgerparticipatie moeten worden 
gebracht. Zo biedt de ‘Strategie aan-
pak criminaliteit’ een goede kapstok 
voor het opstellen van de visie. Is er 
al intensief overleg tussen het OM en 
politie in het landelijk overleg opspo-

ringsberichtgeving. Zijn er al diverse 
initiatieven in het versterken van de 
ICT-ondersteuning, zoals de internet-
strategie en het Virtueel Politiekorps. 
Initiatieven gericht op het oprichten 
van specialistische social mediateams 
ter ondersteuning van een Groot-
schalig Bijzonder Optreden (SGBO) 
of Team Grootschalige Opsporing 
(TGO) zijn goede voorbeelden van 
organisatorische veranderingen. De 
werkgeversvisie biedt aanknopings-
punten voor het veranderingsproces 
op cultuur en medewerkers. Kortom, 
de ingrediënten zijn er. Nu moet er 
alleen nog een samenhangend geheel 
van worden gemaakt. 
Met behulp van de stip op de horizon 
benut de politie de kans om nog effec-
tiever te worden in de aanpak van cri-
minaliteit.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drs. Erik Staffeleu en drs. Nicole de 
Ridder zijn managementconsultants bij 
Capgemini Consulting. 
Erik Staffeleu is gespecialiseerd in het 
professionaliseren van intelligence en 
opsporing binnen de politie en de inte-
grale aanpak van georganiseerde crimi-
naliteit (RIECs). 
Nicole de Ridder houdt zich bezig met 
sociale veiligheid en organisatievraag-
stukken binnen de politie.

Voor meer informatie kunt u contact 
met hen opnemen via het e-mailadres:
trendsinveiligheid.nl@capgemini.com 
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Geen goed beeld van onze 
digitale veiligheid
De bestuurlijke belangstelling voor 
cyber security neemt de laatste jaren 
sterk toe. Afzonderlijke landen, de EU 
en de NAVO versterken hun inspan-
ningen op dit vlak. Ook de Neder-
landse overheid pakt de handschoen 
op, met de in februari 2011 versche-
nen Nationale Cyber Security Strategie 
(NCSS). Deze heeft als doel een open, 
vrije en veilige digitale samenleving, 
waarin burger, bedrijfsleven en over-
heid vertrouwen hebben in het 
gebruik van ICT.1 Ruim driekwart van 
de bevolking vindt het ook noodzake-
lijk dat de overheid hier werk van 
maakt.2 Als onderdeel van de NCSS 
wordt het bundelen en analyseren van 
informatie over dreigingen en risico’s 
een van de taken van het toekomstige 
Nationaal Cyber Security Centrum 
(NCSC).

Het Nationaal Trendrapport Cyber 
crime en Digitale Veiligheid uit 2010 
concludeert echter dat er een gebrek 
aan (kwantitatieve) data is. Dit belem-
mert niet alleen het inzicht in trends 
in dreigingen en risico’s, maar ook het 
meten van het effect van maatregelen.3 
Prioritering en proportionaliteit van 
maatregelen zijn hierdoor moeilijker 
hard te maken. Ook het Europees 
Agentschap voor Netwerk en Infor-
matiebeveiliging (ENISA) waarschuwt 
voor een gebrek aan inzicht op cru-
ciale punten.4 Eenvoudiger gezegd:
we weten niet goed wat er aan de 
hand is en kunnen daarom minder 
goed bepalen wat we moeten doen! 

Een eenduidig en goed communiceer-
baar dashboard, met de belangrijkste 
resultaten van analyse van dreigingen 
en kwetsbaarheden, ondersteunt over-
heden, burgers en bedrijven bij hun 
afwegingen. Dit helpt bij bijvoorbeeld 
het rondmaken van de businesscase 
voor beveiligingsmaatregelen van indi-
viduele organisaties, maar ook bij de 
opbouw van militaire cyber operations 
of bij het bepalen van prioriteiten bij 
de bestrijding van cyber crime.

Geen gebrek aan data, 
wel aan informatie
Dat er geen goed beeld is, wil niet 
zeggen dat er geen cijfers zijn. Integen-
deel, er zijn juist heel veel afzonder-
lijke cijfers beschikbaar. Veel uit de 
private sector en daarvan weer veel 
afkomstig uit de Verenigde Staten. Er 
is zelfs een soort cyberweerbericht.5

Een tekort aan data over digitale vei-
ligheid lijkt dus niet het grootste pro-
bleem. Bij al deze metrics (of indica-
toren) is wel de vraag wat de waarde 
is. Wat is de definitie, wat het meetbe-
reik? Is het niet gewoon reclame voor 
eigen producten of beleidsdoelstellingen? 
Er zijn specifieke uitdagingen bij het 
inrichten en onderhouden van een 
dashboard met indicatoren voor cyber 
security, zoals de snelheid van ont-
wikkelingen, onvolledigheid van gege-
vens of methodologische fouten.6 Tot 
slot is het de vraag wat je wilt meten. 
Het is vooral deze vraag waarop we 
ons in deze bijdrage richten, gerede-
neerd vanuit nationaal perspectief.

Hoe kunnen we een 
beter beeld krijgen over 
onze digitale veiligheid?

Mr. Patrick de Graaf 
Jule Hintzbergen

Highlights

n Ons beeld over de veiligheid van 
cyberspace moet beter.

n Geen gebrek aan data, wel aan 
informatie.

n Het dashboard digitale veiligheid
als cyberweerbericht. 

n Schade berekenen kent haken
en ogen.

n Publiek-private samenwerking nodig.

1 Nationale Cyber Security Strategie (NCSS). Slagkracht door samenwerking, februari 2011. 
2 TNS NIPO, Trends in Veiligheid 2011, in opdracht van Capgemini.
3 Nationaal Trendrapport Cybercrime en Digitale Veiligheid 2010, GOVCERT.NL, 2010, paragraaf 7.5. De meeste burgers vinden volgens het genoemde TNS NIPO-onderzoek
in lijn hiermee ook dat de overheid te weinig zicht heeft.

4 Zie o.a. ENISA, Inter-X: Resilience of the Internet Interconnection Ecosystem, april 2011.
5 www.nortoncybercrimeindex.com. 
6 Soo Hoo, 2006.
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Het dashboard digitale veilig-
heid als weerbericht 
Het idee van een weerbericht is zo gek 
nog niet als beeldspraak.9 Gevoels-
temperatuur, weerbericht en klimaat 
vormen de strategische, tactische en 
operationele lagen van het dashboard. 
Er zijn op elke laag zowel ‘negatieve’ 
indicatoren, die iets zeggen over 
onveiligheid, als ‘positieve’ indicato-
ren, die gaan over het belang van de 
digitale samenleving en de mate waar-
in Nederland werkt aan een veiliger 
digitale samenleving. Hoe zou zo’n 
dashboard er dan uitzien?

Laten we beginnen bij de gevoelstem-
peratuur: Hoe groot is het vertrouwen 
in de digitale samenleving bij Neder-
landse burgers en bedrijven? Schade 
(economisch of anderszins) en het 
economisch belang voeden dit ver-
trouwen, maar ook privacy(-beleving) 
speelt een rol. 

Tabel 1 is een uitgewerkt voorbeeld 
van indicatoren voor de gevoelstem-
peratuur, inclusief meettechnische 
aspecten als eenheid, frequentie van 
rapporteren, de scope (of meetbereik) 
en mogelijke bronnen.10

Het weerbericht geeft informatie direct 
gerelateerd aan cyberaanvallen en 
-ongelukken (aantallen, schade) én 
economische activiteit. Deze zijn nu 
redelijk objectief te meten als ver-
schijnsel. Dit in tegenstelling tot de 
factoren van de gevoelstemperatuur, die 
met veel meer onzekerheid omgeven 
zijn. Afgaande op het Nationaal 
Trendrapport moeten deze indica-
toren aan de ‘negatieve kant’ vooral 

Wat zijn metrics?

‘A metric is a system of measurement that includes the item being measured, the unit 
of measurement, and the value of the unit. (…) Metrics deal with measurements that are 
used to determine the progress toward meeting certain goals. It quantifiably answers the 
question whether or not the goal has been met.’7 
 
Metrics zijn uiteraard SMART: specifiek, meetbaar, haalbaar (attainable), herhaalbaar 
(repeatable) en tijdgebonden.8 

Metrics geven context en betekenis aan metingen, door het te verbinden aan een 
bepaald doel. In het onderhavige geval bepaalt de NCSS het doel als een open, vrije 
en veilige digitale samenleving, waarin burger, bedrijfsleven en overheid vertrouwen 
hebben in het gebruik van ICT. Dit is zelfstandig te meten, maar dat biedt weer te weinig 
aanknopingspunten om maatregelen te nemen voor verbetering. 

7   Geisler, E., The metrics of science and technology: Evaluation of research, development and innovation, 2000.
8   AK. Soo Hoo, Economic Incentives & Metrics of Cybersecurity, US National Cybersecurity, 2 november 2006. 
9   http://www.security.nl/artikel/35636/1/TNO%3A_burger_onvoldoende_bewust_van_cybercrime.html
10 Alleen de uitwerking voor de gevoelstemperatuur is ter illustratie toegevoegd. Weerbericht en klimaatindicatoren zijn bij auteurs ook beschikbaar.

Weerbericht in de vorm van Norton Cyber Crime Index
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Figuur 1: Voorbeeld van een dashboard naar analogie van het weerbericht
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informatie verschaffen over cyber 
crime en spionage. Dit zijn namelijk 
de belangrijkste dreigingen voor 
Nederland. Sinds WikiLeaks lijkt ook 
cyberactivisme een interessant gebied 
om te volgen (hoeveel Denial-of-
Serviceaanvallen en websitevermin-
kingen?). Andere voorbeelden van 
interessante zaken zijn het aantal 
spamklachten, phishingaanvallen,
spionagegevallen (data beschikbaar?), 
het percentage burgers dat elektro-
nisch bankiert en winkelt en het volu-
me aan onderzoek naar cyber security.

Ook concrete maatregelen ter be-
vordering van de digitale veiligheid 
passen in dit rijtje: aantal notice & 
takedowns, aantal klachten, aantal 
strafzaken enzovoort. 

Het weer wordt in belangrijke mate 
bepaald door het klimaat, de langer 
lopende trends die de digitale veilig-
heid beïnvloeden. Deze zijn groten-
deels technologisch van aard of gaan 
over veranderingen in gebruik van 
ICT. Veel antivirusleveranciers publi-
ceren periodiek over zulke ontwikke-
lingen, al dan niet begeleid door alar-
merende persberichten. Zelfstandig 

geven dergelijke trends echter nog 
geen informatie over de mate waarin 
we vertrouwen (kunnen) hebben in 
de digitale samenleving. Pas door de 
combinatie van trends in gebruik, 
kwetsbaarheden, aanvalsmethoden 
en toepassing daarvan (criminaliteit, 
activisme, spionage enzovoort) is de 
maatschappelijke impact helder. 

Over trends zijn zoals gezegd zeer 
veel bronnen, maar er is ook veel
discussie over de scope, definitie of 
betrouwbaarheid ervan. Deze rijkdom 
dwingt dus tot onderbouwde keuzes. 
Enkele voorbeelden: het aantal zware 
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Schade berekenen met haken en ogen

Een recent rapport van de Britse regering doet een poging de jaarlijkse schade van cyber 
crime te becijferen: 27 miljard pond. De berekeningsmethodiek bevat helaas de nodige 
onzekerheden, bijvoorbeeld door deels af te gaan op expertmeningen. De gehanteerde 
werkwijze lijkt op korte termijn echter het hoogst haalbare. Het rapport beveelt verder aan 
te werken aan een ‘comprehensive picture of cyber crime’.11 

Het berekenen van de totale schade door cyberincidenten is dus niet eenvoudig, bijvoor-
beeld door de vele onzekere factoren die meespelen en het beperkt aantal gemelde 
incidenten.12 En dan hebben we het alleen nog maar over de economische schade en niet 
over (bijvoorbeeld) verlies aan privacy. Misschien is het dan ook beter om te spreken over 
’bekende economische schade’ als indicator, waarbij bekende getallen van bijvoorbeeld 
skimming gaandeweg worden verrijkt met nieuwe schade-indicatoren. 

kwetsbaarheden in software (bijge-
houden door NIST16), unieke stuks 
malware, aantal phishing sites, volume 
spam, aantal en volume van botnets, 
percentage (breedband-)internetaan-
sluitingen, volume dataverkeer vast en 
mobiel, gebruikte besturingssystemen. 

Deze aanpak met het weerbericht als 
beeld heeft aantrekkelijke voordelen: 
het is eenvoudig en goed over te bren-
gen naar niet-insiders, flexibel van 
opzet, maakt relativering tussen drei-
ging en belang van de digitale samen-
leving mogelijk, houdt rekening met 
korte en lange termijn en met het ver-
schil tussen Nederland en cyberspace 
als geheel. De verschillende gebruikers 
van zo’n dashboard kunnen er ook elk 
het hunne uithalen. De beleidsmakers 
en politiek zijn bijvoorbeeld het meest 
gebaat bij weer en gevoelstemperatuur 
(wat houdt de mensen bezig?), de 
IT-securityspecialisten en IT-architecten 
bij het klimaat (waar moeten we ons 
technisch op voorbereiden?).

Pragmatisch inrichten van 
meting en rapportage
Een transparant, degelijk en gedragen 
dashboard voor cyber metrics kan het 
beste worden vormgegeven in samen-
werking tussen leveranciers en gebrui-
kers van deze informatie, publiek en 
privaat. Het raamwerk zal moeten 
groeien in meerdere iteratieslagen. 

Tabel 1: Gevoelstemperatuur metrics

Indicator Parameter Eenheid Frequentie Scope Mogelijke 
bron

Vertrouwen Vertrouwen 
van burgers en 
bedrijven in veilig 
gebruik internet (en 
privacy)

% Jaarlijks NL-burgers, 
bedrijven en 
overheden

Bijv. CBS13, 
E&Y ICT 
Barometer

Schade Economische  
schade door 
skimming, e-fraude, 
e.d.

€ Jaarlijks NL-burgers, 
bedrijven en 
overheden

NVB e.a., 
opgeteld uit 
afzonderlijke 
factoren

Economisch 
belang

Economische 
waarde internet 

€ Jaarlijks NL-
economie

CBS14 , 
OESO15  

11 UK Cabinet Office/Detica, The Cost of Cyber Crime, 2010.
12 Zie bijvoorbeeld de reconstructie van de schade van spam en malware in Eeten, M.J.G. van, e.a., Damages from internet security incidents. A framework and toolkit for assessing the 

economic costs of security breaches, 2009.
13 Zie bijv. persbericht Internetters bezorgd over online dreigingen, http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/7D740D65-5F5B-4F0C-B33B-B9D9AD1CA4EE/0/pb10n067.pdf
14 Bijv. uit CBS, De digitale economie 2009, 2010
15 http://www.oecd.org/document/23/0,3343,en_2649_34449_33987543_1_1_1_1,00.html, Share of ICT-related occupations in the total economy in selected countries.
16 National Institute of Standards and Technology, http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/statistics.
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Hoe groot is cyber crime?

Ook interessant om te weten is de omvang van cyber crime. Hoeveel geld gaat er bijvoor-
beeld in om? Dit beïnvloedt rechtstreeks ons vertrouwen in de digitale veiligheid. Voor 
Nederland zijn alleen fragmentarische cijfers bekend.17 Het Russisch onderzoeksbureau 
Group-IB heeft een poging gedaan om de omzet van de Russische cyber crime in kaart 
te brengen.18 Interessant, want Russische cybercriminelen hebben een onevenredig groot 
aandeel in de ‘wereldmarkt’. Group-IB schat de criminele omzet in 2010 in op $2,5 miljard 
en verwacht een groei naar $7,5 miljard in 2013. Dit geld wordt vooral ‘verdiend’ met 
phishing-aanvallen op banken, cybercrime-to-cybercrime-diensten (bijvoorbeeld verhuur 
van botnets) en Denial-of-Serviceaanvallen.

In de Verenigde Staten stijgt het aantal klachten over cyber crime

Het Amerikaanse Internet Crime Complaint Center (IC3) van (onder andere) de FBI 
publiceert elk jaar een overzicht van aantallen klachten over cyber crime die bij het 
meldpunt terechtkomen (zie www.ic3.gov). In 2010 waren dat er meer dan 300.000, 
een lichte daling ten opzichte van 2011. De langetermijnlijn is echter sterk stijgend  
sinds de start in 2000. In Nederland is geen centraal meldpunt voor cyber crime.

Meer software, meer kwetsbare plekken

Het aantal kwetsbare plekken in software dat elk jaar wordt geconstateerd, is nog altijd 
aanzienlijk en neemt over langere tijd gezien toe. In 2009 constateerde NIST namelijk 
meer dan 5.000 nieuwe middelzware en zware kwetsbaarheden, tegen nog geen 1.000 
in 2000. 
(Bron: de database Common Vulnerabilities and Exposures op http://web.nvd.nist.gov)

17 Het meest complete is nog wel E.R. Leukfeldt, M.M.L. Domenie & W.Ph. Stol. Verkenning cyber crime in Nederland 2009, 2010,
echter gebaseerd op geregistreerde zaken bij drie politiekorpsen.

18 http://news.hostexploit.com/cybercrime-news/4870-cybercrime-the-russian-market.html. Russisch origineel op:
http://www.group-ib.ru/wp-content/uploads/2011/03/GIB-Issl-rynka_2010.pdf 
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De eerste stap is het bijeenbrengen van 
een groep leveranciers, (potentiële) 
gebruikers en experts om een eerste 
versie van het dashboard te laten 
bepalen. De prioriteit zou dan op 
laaghangend fruit moeten liggen, op 
eenvoudig en goedkoop te realiseren 
indicatoren.

De tweede stap is het inrichten van een 
rapportageproces, waarin op efficiënte 
wijze data uit benodigde bronnen 
worden verzameld en opgeteld (aggre-
gatie). Het NCSC lijkt een goede 
plaats om die verzameling en aggrega-
tie een plaats te geven, voortbouwend 
op de huidige rol van GOVCERT.NL 
als penvoerder van het Nationaal 
Trendrapport. 

De derde stap is het daadwerkelijk ver-
zamelen en aggregeren van de gege-
vens tot een periodieke rapportage 
aan de Cyberraad en beleidsmakers, 
maar óók aan de aanleverende partij-
en. Zonder feedback-loop bloedt de 
toevoer snel dood, omdat het weder-
zijds belang vermindert. Het gaat ook 
hier om het bereiken van voldoende 
win-win.

Figuur 3 toont ook bij het opstellen 
van een dashboard rekening te hou-
den met verschillende percepties over 
wat ‘strategisch’, ‘tactisch’ of ‘operatio-
neel’ is. Deze begrippen zorgen naar 
hun aard al voor verwarring. Wat stra-
tegisch is voor een bronorganisatie, 
hoeft dat in het kader van het cyber- 
dashboard niet te zijn (dat zijn alleen 
de indicatoren voor de gevoelstempe-
ratuur). Verder maakt de figuur 
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inzichtelijk dat er telkens vertaalslagen 
zijn, waarin informatie verloren kan 
gaan of verkeerd geïnterpreteerd. 
Afspraken over definities en de ver-
wachte wijze van aanlevering zijn dan 
ook onontbeerlijk. De feedback-loop 
draagt bovendien bij aan een beter 
begrip bij de leverancier van de beno-
digde informatie.

Rapportage niet altijd meer werk

Op individueel niveau monitoren sommige organisaties ook automatisch wat in de 
infrastructuur gebeurt met een zogenaamd Security, Information & Event Management 
systeem (SIEM). Het voordeel hiervan is dat ook geautomatiseerd gerapporteerd kan 
worden over de actuele cyberstatus van een organisatie, intern en extern. 

Figuur 2: Bloemblaadjesmodel voor cyber metrics
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Figuur 3: Gegevensstroom van bron naar top en weer terug
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Mr. Patrick de Graaf en Jule Hintzbergen 
zijn consultants bij Capgemini. Zij leggen 
zich toe op strategische informatievraag-
stukken op het gebied van openbare orde 
en veiligheid, zoals cyber security en 
grensmanagement. 

Voor meer informatie kunt u contact
met hen opnemen via het e-mailadres:
trendsinveiligheid.nl@capgemini.com 
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Conclusie
Nederland vaart bij het dagelijkse 
cyber-securitywerk vrijwel blind op 
kwantitatieve data. Gaat het vriezen
of dooien? Onze situational awareness 
behoeft sterke verbetering. Een cyber-
dashboard in de vorm van een weer-
bericht geeft verdere invulling aan de 
behoefte aan een adequate en actuele 
dreigings- en risicoanalyse op strate-
gisch niveau, zoals de NCSS die ook 
beoogt. Zo’n cyberdashboard draagt 
ook bij aan betere voorlichting aan de 
burger over actuele gevaren, zodat die 
bewuster om kan gaan met dreigin-
gen. Bijvoorbeeld door toch maar een 
virusscanner aan te schaffen. Het is 
ook net als het weer buiten. Als je 
weet dat het gaat regenen, neem je 
ook sneller een paraplu mee. Tot 
zover het weer! 





 37

the way we see it

De Nederlandse politie en het herijkte budgetverdeelsysteem 37

De Nederlandse politie en het 
herijkte budgetverdeelsysteem

Het algemene politiebudget wordt op 
dit moment onder de vijfentwintig 
politieregio’s verdeeld aan de hand 
van een budgetverdeelsysteem (BVS). 
De basis voor die verdeling wordt 
gevormd door de relatieve werklast 
tussen de korpsen voor de werksoor-
ten: opsporen, handhaven, noodhulp 
verlenen en intake & service. 
De parameters voor het BVS zijn in 
2010 herijkt en in maart 2011 heeft 
de minister van Veiligheid en Justitie 
de gevolgen bekendgemaakt voor de 
vijfentwintig huidige politieregio’s, 
uitgedrukt in operationele sterkte. De 
samenvoeging van die vijfentwintig 
regio’s tot tien regionale eenheden 
staat nu voor de deur. Zou de her-
ijking tot een andere verdeling van de 
operationele sterkte hebben geleid, 
indien de vorming van de nationale 
politie eerder had plaatsgevonden en 
de herijking was uitgevoerd voor tien 
regio’s in plaats van vijfentwintig?

BVS-methodiek
De huidige methodiek voorziet in een 
periodieke werklastmeting op de vier 
hoofdwerksoorten van de politie. 
Deze meting wordt uitgevoerd op 
gemeentelijk niveau. De gemeten 
werklast wordt benaderd met een for-
mule met verschillende verklarende 
omgevingskenmerken, zoals het aantal 
inwoners, de omgevingsadressendicht-
heid en de oppervlakte land. Deze 
vertaling maakt het mogelijk om jaar-
lijks het BVS te actualiseren zonder 
een nieuwe werklastmeting uit te 
voeren, maar door gebruik te maken 
van meer actuele informatie over die 
omgevingskenmerken. Daarnaast 
nemen objectieve niet beïnvloedbare 
omgevingskenmerken de plaats in van 

min of meer door de korpsen te beïn-
vloeden factoren. Zo heeft een korps 
meer invloed op de hoogte van het 
aantal aangiften dan op de oppervlak-
te land in een regio. In de herijking 
is een nieuwe werklastmeting uitge-
voerd, over de jaren 2005 tot en met 
2008, gevolgd door een nieuwe 
vertaling met omgevingskenmerken.1 
Het bestuurlijke traject dat daarna is 
gevolgd, heeft geresulteerd in een set 
van overgangsmaatregelen met betrek-
king tot maximale krimp per korps, 
waarover de minister in maart 2011 
heeft bericht. 

Waardoor kunnen verschillen 
ontstaan?
De BVS-methodiek is zo uitgedacht 
dat een gemeentelijke herindeling bin-
nen een regio niet leidt tot een ander 
budget voor die regio. Het samenvoe-
gen van regio’s kan wel tot verschillen 
in budgetverdeling leiden als gevolg van:
n het hanteren van een ondergrens 

voor meldkamercapaciteit;
n het (deels) opheffen van groei en 

krimp binnen één nieuwe regionale 
eenheid;

n het vereffenen van te grote verschil-
len tussen de uitkomsten uit de 
werklastmeting en de vertaling daar-
van met omgevingskenmerken bin-
nen één nieuwe regionale eenheid;

n het correctiemechanisme voor een 
maximale krimp van de operatio-
nele sterkte.

De vorming van het politiediensten-
centrum zal geen effect veroorzaken. 
Het gaat immers om verdelingen die 
gebaseerd zijn op de relatieve werklast 
van de hoofdwerksoorten en niet de 
ondersteunende werksoorten. 

Blijft het herijkte BVS 
overeind na de vorming 
van een nationale 
politie?

Drs. Martien C.A.B. Hols 

Highlights

n Invoering herijkte budgetverdeling 
vrijwel gelijktijdig met vorming 
nationale politie.

n Vier oorzaken waardoor herijking op 
basis van tien regionale eenheden tot 
andere budgetverdeling leidt.

n Herijkt BVS robuust voor nationale 
politie door over het algemeen kleine 
verschillen.

n De huidige discussie over de juistheid 
van de budgetverdeling zal altijd 
blijven spelen.

n Een nieuwe discussie over het 
eigenaarschap van het BVS gaat 
daarbij komen.

1 Capgemini Consulting, OBMC Consulting en Twynstra Gudde Adviseurs en Managers, ’Herijking van het budgetverdeelsysteem van de Nederlandse politie’,
januari 2010, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
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Meldkamercapaciteit
Bijna alle (onderdelen van) werksoor-
ten zijn robuust voor het optellen van 
gemeenten en regio’s. Alleen voor het 
onderdeel meldkamer binnen de 
werksoort intake & service geldt dat 
samenvoegen van regio’s tot een ande-
re benodigde capaciteit kan leiden. De 
benodigde meldkamercapaciteit is pri-
mair afhankelijk van het totaal aantal 
meldingen. Bij weinig meldingen geldt 
een ondergrens van twee fte om een 
meldkamer 24/7 bemenst te hebben. 
Tijdens de herijking van het BVS is 
gebleken dat zestien van de vijfen-
twintig regio’s voor die ondergrens in 
aanmerking komen. Na de samenvoe-
ging tot tien regionale eenheden blijkt 
dat voor elke regionale eenheid het 
aantal meldingen bepalend is voor de 
meldkamercapaciteit en dat geen enkele 
regio aanspraak hoeft te maken op de 
ondergrens. Landelijk is daarmee 
bijna honderd fte minder capaciteit 
nodig voor de meldkamerfunctie en 
kan er meer budget worden verdeeld 
op basis van de aandelen in aangiften 
en service. Aangezien het budget voor 
intake & service relatief beperkt is en 
de winst wordt verdeeld onder de 
korpsen, is het effect op de budgetver-
deling beperkt: kleiner dan 0,1%.

Groei en krimp
Vanuit de bedrijfsvoering gedacht, is 
binnen de herijking een maximale 
krimp afgesproken. Daar waar private 
organisaties, maar ook organisaties 
binnen de publieke sector, de afgelo-
pen jaren forse krimp hebben moeten 
realiseren, blijft dit voor de korpsen 
beperkt tot 1,5% per jaar. Aangezien 
het BVS een gesloten systeem is, bete-
kent een maximale krimp ook het 
beperken van de groei voor andere 
regio’s. De gewenste eindsituatie voor 
de groeiregio’s wordt hierdoor pas na 

Tabel 1: Effect samenvoeging van 25 naar 10 regio’s op de groei 
en krimp van werklast

Huidige regio Groei (+) of krimp (-) Nieuwe regio Effect

Groningen   -2,2%  11,0% Noord-
Nederland

Vereffening van 
krimp en groei

Friesland  17,7%

Drenthe  23,3%

IJsselland  20,5%  15,6% Oost-
Nederland

Gewogen 
gemiddelde groei

Twente  17,0%

Noord- en Oost-
Gelderland

 18,9%

Gelderland-Midden   7,6%

Gelderland-Zuid  15,9%

Utrecht    -0,03%    2,5% Flevoland-
Utrecht

Vereffening van 
krimp en groeiGooi en Vechtstreek    -7,8%

Flevoland  17,0%

Noord-Holland Noord  11,2%    3,0% Noord-West-
Holland

Vereffening van 
krimp en groeiZaanstreek-Waterland  10,5%

Kennemerland    -8,5%

Amsterdam-Amstelland -27,9%  -27,9% Amsterdam Geen effect

Haaglanden -15,3%  -11,1% Haaglanden Gewogen 
gemiddelde krimpHollands Midden   -1,4%

Rotterdam-Rijnmond   -2,1%   -0,9% Rotterdam-
Rijnmond

Vereffening van 
krimp en groeiZuid-Holland Zuid    4,1%

Zeeland    9,2%    9,0% Zeeland-West-
Brabant

Gewogen 
gemiddelde groeiMidden- en West-

Brabant
   8,9%

Brabant-Noord  12,1%    9,2% Oost-Brabant Gewogen 
gemiddelde groeiBrabant-Zuidoost    7,2%

Limburg-Noord  13,4%   -0,8% Limburg Vereffening van 
krimp en groeiLimburg-Zuid -10,1%
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bijna dertig jaar bereikt. Gedurende 
die periode is het budget dus niet in 
overeenstemming met de werklast. 
Hierdoor is het logisch dat verschil-
lende van die groeiregio’s, ondanks 
het feit dat ze groeien, net zo teleur-
gesteld zijn over de uitkomst van 
de herijking als de krimpregio’s.

Bij het samenvoegen van regio’s kun-
nen effecten ontstaan, omdat groei en 
krimp (deels) met elkaar worden ver-
rekend. In het herijkte BVS (HBVS) 
zijn negen korpsen die moeten 
krimpen (en dus zestien die moeten 
stijgen), terwijl bij samenvoeging van 
regio’s vier van de tien zouden 
krimpen en zes stijgen. 
In vijf situaties is er sprake van een 
gedeeltelijke vereffening van groei en 
krimp. In de situatie Amsterdam wor-
den geen korpsen samengevoegd en is 
vereffening ook niet mogelijk. In de 
overige vier situaties is er sprake van 
een gewogen middeling van groei of 
krimp.

Het grootste effect van de samenvoe-
ging tot tien eenheden treedt op voor 
de nieuwe eenheid Haaglanden (dus 
inclusief Hollands Midden). Zij zal als 
gevolg van de kleinere daling (was 
eerst -15,3% voor korps Haaglanden 
en wordt -11,1% voor de eenheid 
Haaglanden) minder compensatie 
ontvangen: 6,2 miljoen euro in 2015. 
Dit effect zal in de praktijk echter niet 
(volledig) optreden, omdat er nog een 
correctiemechanisme in werking 
treedt voor het maximeren van de 
krimp van operationele sterkte. Dit 
mechanisme staat verderop in dit arti-
kel beschreven.

Verschillen werklast en omge-
vingskenmerken
Zoals reeds eerder vermeld, wordt in 
de BVS-methodiek de gemeten feite-
lijke werklast per werksoort vertaald 
naar een werklast die verklaard wordt 
uit verschillende omgevingskenmer-
ken. Het lukt per definitie nooit om 
een set van omgevingskenmerken te 
vinden die de gemeten werklast per-
fect verklaart, waardoor er altijd spra-
ke zal zijn van een afwijking tussen 
een werklastmodel en een model op 
basis van omgevingskenmerken. Deze 
verschillen zullen voor een belangrijk 
deel uitmiddelen over de verschillen-
de gemeenten en werksoorten. 
Desondanks resteren voor enkele 
regio’s behoorlijke verschillen. De 
keuze voor omgevingskenmerken is 
duidelijk voordelig voor Twente en 
Zaanstreek-Waterland, maar nadelig 
voor Limburg-Zuid en Gooi en 
Vechtstreek. Om recht te doen aan de 
ontstane situatie is een correctieme-
chanisme bedacht, waarmee Limburg-
Zuid en Gooi en Vechtstreek een com-
pensatie krijgen voor een bovenge-
middelde negatieve afwijking. Twente 
en Zaanstreek-Waterland leveren hier 
voor hun bovengemiddelde voordeel 
een bijdrage aan de compensatiepot. 
Het uiteindelijke saldo dat nodig is 
voor compensatie (3,7 miljoen euro 
voor 2015) komt ten laste van regeer-
akkoordgelden.

Samenvoeging tot tien regionale een-
heden maakt dat ook hier voordeel 
en nadeel gesaldeerd kunnen worden. 
De gemiddelde afwijking tussen het 
werklastmodel en het model met 
omgevingskenmerken daalt als gevolg 
hiervan van 3,31% naar 2,70%. Regio 
Limburg is de enige regio die nog 
steeds bovengemiddeld nadeel onder-
vindt en de nieuwe regio Rotterdam-
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Tabel 2: Effect samenvoeging van 25 naar 10 regio’s op de operationele sterkte

25 regiokorpsen Operationele sterkte in fte 10 regionale 
eenheden

31-12-2010 2015, BVS25 2015, BVS10 verschil

Groningen    1.517    1.567 

Friesland    1.275   3.811    1.382   3.935   3.942     7  Noord-Nederland

Drenthe    1.019       985 

IJsselland    1.212    1.270 

Twente    1.397    1.369 

Noord- en Oost-
Gelderland

   1.504   6.765    1.606   6.874   6.905   31  Oost-Nederland

Gelderland-Midden    1.506    1.506 

Gelderland-Zuid    1.146    1.123  

Utrecht    3.123    3.164 

Gooi en Vechtstreek       567   4.636       575   4.804   4.806     2  Flevoland-Utrecht

Flevoland       946    1.066  

Noord-Holland Noord    1.241    1.326 

Zaanstreek-Waterland       777   3.463       730   3.424   3.472   48  Noord-West-Holland

Kennemerland    1.446    1.368 

Amsterdam-Amstelland    5.379   5.379    5.268   5.268   5.262    -5  Amsterdam 

Haaglanden    4.570   6.328    4.370   6.026   6.128 102  Haaglanden 

Hollands Midden    1.758    1.655 

Rotterdam-Rijnmond    4.936   6.068    4.905   5.979   6.001   22  Rotterdam-Rijnmond

Zuid-Holland Zuid    1.132     1.075 

Zeeland       770   3.287       861   3.338   3.327  -11  Zeeland- 
 West-Brabant 

Midden- en West-
Brabant

   2.517    2.477 

Brabant-Noord    1.280   3.144    1.320   3.198   3.187  -11  Oost-Brabant

Brabant-Zuidoost    1.864    1.878 

Limburg-Noord    1.093   2.740    1.121   2.775   2.770    -5  Limburg 

Limburg-Zuid    1.647    1.654 

Totaal  45.622 45.622  45.619 45.619 45.799 179  Totaal 
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Rijnmond heeft een klein voordeel. 
Het budget dat ten laste moet komen 
van de regeerakkoordgelden stijgt 
echter wel tot 8,1 miljoen euro.

Krimp operationele sterkte
De brief van minister Opstelten van 
maart 2011 gaat ook over de vertaling 
van de herijkte en deels gecompen-
seerde budgetten naar de operationele 
sterkte in 2015. De operationele 
streefsterkte (OS) voor de politie als 
geheel is 49.500. Na aftrek van 4.090 
voor het KLPD resteert een OS van 
45.410 voor de nu nog regionale 
politie. Het herijkte budget na de 
compensaties is doorvertaald naar een 
operationele sterkte en vergeleken met 
de huidige operationele sterkte binnen 
de regiokorpsen. Met de korpsen is 
een maximale krimp van 6% en maxi-
maal tweehonderd fte per korps over-
eengekomen. Het toepassen van deze 
criteria in de situatie met tien samen-
gevoegde regio’s biedt wederom een 
mogelijkheid om voor- en nadelige 
situaties met elkaar te verrekenen. 
Door het beperken van de krimp zal 
de operationele sterkte op nationaal 
niveau boven de streefsterkte uit-
komen, omdat de rem op de krimp 
bij het ene korps/regio niet een rem 
op de groei bij een ander korps/regio 
betekent. In nevenstaande tabel is een 
vergelijking gemaakt tussen het optel-
len van de OS van de vijfentwintig 
regio’s en de OS die volgt uit een BVS 
dat gebaseerd is op tien regio’s.

Het grootste effect treedt op voor regi-
onale eenheid Haaglanden (inclusief 
Hollands Midden). Conform het hui-
dige model moeten de regio’s samen 
driehonderd fte dalen, maar door de 
samenvoeging profiteren zij voor circa 
honderd fte van de gemaakte afspraak 
van een maximale krimp van twee-
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honderd. Bij de regio Noord-West-
Holland treedt een voordelig effect op 
van circa vijftig fte. Dit zijn ook de 
enige twee regio’s waarbij het verschil 
meer dan 1% bedraagt, ten opzichte 
van de OS die gebaseerd is op een 
BVS met vijfentwintig regio’s.

Conclusie
De samenvoeging van vijfentwintig 
regiokorpsen tot tien regionale 
eenheden vindt op vrijwel hetzelfde 
moment plaats als de invoering van 
het herijkte BVS. Dit was voor 
Capgemini aanleiding te onderzoeken 
of de verdeling van de operationele 
sterkte in 2015 zou afwijken, indien 
bij de herijking reeds was uitgegaan 
van tien regionale eenheden.  
Er zijn vier oorzaken van verschillen 
beschreven, die samen resulteren in 
een andere verdeling van de operatio-
nele sterkte in 2015. Voor acht van de 
tien regionale eenheden geldt dat het 
voor- of nadelige effect beperkt blijft 
tot minder dan 0,5%, maar voor de 
nieuwe regionale eenheid Haaglanden 
loopt het voordeel van samenvoegen 
vooraf op tot 100 fte. Het is de vraag 
in hoeverre Haaglanden nu 100 fte 
meer kan claimen of dat de gehanteer-
de grenswaarden in de compensatie-
mechanismen een aanpassing behoe-
ven. Dit laatste lijkt het meest waar-
schijnlijke, want Haaglanden als een 
van de vijfentwintig regiokorpsen is 
niet dezelfde als Haaglanden als een 
van de tien regionale eenheden. 

De eindconclusie is dat het herijkte 
BVS robuust is gebleken voor de 
vorming van de nationale politie. 
Dit HBVS, dat per 1 januari 2012 
ingevoerd wordt, kan voorlopig dus 
worden gehandhaafd. Discussies over 
het verdelen van het budget zullen 
echter altijd door blijven gaan. Dat 

is niet erg, want na het verdelen van 
schaarse middelen is eigenlijk nooit 
iemand echt tevreden. Een discussie 
die de komende periode ook kan gaan 
spelen, betreft het eigenaarschap van 
het budgetverdeelsysteem. Blijft dit 
bij het ministerie van Veiligheid en 
Justitie of gaat de nationale korpschef 
dit claimen? Als ik Bouman was, dan 
wist ik het wel.

Drs. Martien C.A.B. Hols is principal 
consultant bij Capgemini Consulting. Hij 
is gespecialiseerd in financiële en bekosti-
gingsvraagstukken in de publieke sector. 
Hij was onder meer projectleider voor de 
herijking van het BVS. 

Voor meer informatie kunt u contact 
met hem opnemen via het e-mailadres: 
trendsinveiligheid.nl@capgemini.com.
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Geo-informatie, een onmisbare schakel 
in crisismanagement!

Geo-informatie is alle informatie die 
gerelateerd is aan een geografische 
locatie. Het gebruik ervan heeft een 
enorme vlucht genomen met de 
komst van Google Earth en Bing 
Maps. Hiermee is het voor elke 
wereldburger mogelijk over de gren-
zen heen te kijken naar delen van de 
wereld, waar hij tot dan alleen via 
televisie of film toegang had. Het 
effect reikt zelfs verder doordat bij 
natuurrampen, of andere crises, ieder-
een gelijk op de afbeeldingen en voor-
al kaartmateriaal van het rampgebied 
duikt. Alle informatie wordt gecombi-
neerd om kijker en toehoorder visueel 
te informeren over het feit dat plaats-
vindt. Wat daar precies gebeurt en 
wat het effect is voor de directe omge-
ving of zelfs voor de omgeving van de 
kijker. Dat ‘beeld’ wordt vervolgens 
gebruikt in communicatie met ande-
ren, dit geldt zowel voor de burger als 
voor de betrokken hulpdiensten. Voor 
hen is goede en adequate geo-infor-
matievoorziening essentieel. En hoe-
wel de burger initieel nauwelijks bij 
crisismanagement is betrokken, is zijn 
rol wel steeds groter geworden, zeker 
met de toename van het gebruik van 
sociale media. Hij kan hiermee bij-
dragen aan de informatievoorziening, 
speelt een rol als waarnemer en toetst 
of de overheid haar taken wel naar 
behoren uitvoert. De geografische 
locatie van de crisis en de burger
spelen hierin een grote rol.

Evolutieleer in crisismanage-
ment
Tot en met de eeuwwisseling was men 
op het gebied van crisismanagement 
hoofdzakelijk bezig met het opstellen 
van protocollen, over hoe gezamenlijk 
een crisis aan te pakken en welke 
informatie daarbij noodzakelijk is. De 
focus lag met name op de communi-

catie en de daarbij behorende proto-
collen en natuurlijk de informatie-uit-
wisseling tussen de betrokken dien-
sten. De veelal tekstueel georiënteerde 
sitraps (situatierapporten) zijn hiervan 
een resultaat. Sitraps zijn opgebouwd 
volgens een vaste indeling, zodat in 
één oogopslag de juiste informatie kan 
worden opgenomen. Tevens zijn sym-
bolen vastgesteld om de verschillende 
parameters aan te duiden, die van 
belang zijn bij de informatie-uitwisse-
ling. Hierin is veel tijd en geld gesto-
ken. Eigenlijk waren de geanimeerde 
beelden die het RIVM publiceerde van 
de radioactieve wolk, ten gevolge van 
de kernramp in Tsjernobyl (1986), 

Hoe belangrijk zijn de 
kaart en actuele (geo-)
data voor effectief 
crisismanagement?

Ing. Bart Kusse, MSc
Prof.dr. Henk Scholten 

Highlights

n Deze tijd kan niet meer zonder geo-
informatie.

n Crisisinformatie op de kaart versnelt 
de bestrijding.

n Actuele (geo-)informatie is hierbij
een onmisbare component. 

n Sneller handelen en betere besluiten 
redden levens.

n De overheid moet algemeen beschik-
bare geo-informatie faciliteren.

n Ook de burger is een schakel in 
crisismanagement.

Figuur 1: Combinatie van
Geo-informatielagen
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hun tijd ver vooruit. Vanuit een infor-
matievoorzieningsrol richting burger 
werkte dit ook zeer verhelderend.

Vervolgens kwam de ‘nationale 
watersnoodramp’ van 1995, waarbij 
tal van gebieden tussen de grote rivie-
ren moesten worden geëvacueerd. 
Hierna zag je ook een sterke groei in 
de ontwikkeling van systemen om de 
gevolgen van het wassende water en 
mogelijke dijkdoorbraken te simule-
ren en zo de juiste besluiten te 
nemen. De geo-informatie die hierbij 
werd gebruikt, bestond voor een groot 
deel uit het inwinnen van de hoogte 
van het land (nu het AHN: Algemeen 
Hoogtebestand Nederland), de ligging 
en de loop van de rivieren en de kwa-
liteit van de dijken (Scholten, 1999).

Na de eeuwwisseling en zeker na de 
aanslag op het WTC in New York in 
2001, werd voor veel betrokkenen het 
belang van actuele en gelokaliseerde 
informatie nadrukkelijk zichtbaar. 
In het rapport ‘Successful Response 
Starts with a Map’ (NSF, 2007) is op 
basis van diverse workshops en inter-
views geconstateerd dat het bij de 
grote rampen in de Verenigde Staten 
ontbrak aan de juiste informatie. 
Tevens is aangegeven dat de informa-
tie, die nodig is bij de rampenbestrij-
ding, grotendeels bestaat uit informa-
tie die aan een locatie is gekoppeld. 
Conclusie in dit rapport is dat voor 
de voorbereiding van toekomstige 
rampen altijd moet worden uitgegaan 
van deze ruimtelijke informatie. 

Die aandacht voor deze ruimtelijke 
informatie was ook in Nederland tot 
voor kort te beperkt. Ook hier is men 
zich er bewust van geworden dat de 
ruimtelijke component cruciaal is 
voor het tot stand brengen van de 

informatie, alsmede het communi-
ceren over de informatie. Een ander 
aspect dat hierbij duidelijk werd, is 
dat alles met alles samenhangt en in 
die samenhang de oplossing gevonden 
moet worden. Dit is het ‘netcentrisch 
werken’, waarbij alle betrokkenen 
eenzelfde beeld delen en vanuit hun 
eigen expertise meewerken aan de 
oplossing. ‘Netcentrisch werken’ is 
een voorwaarde voor crisismanage-
ment. Als een van de eerste overheden 
ter wereld heeft de Nederlandse over-
heid het nut en de noodzaak van het 
gebruik van geo-informatie bij crisis-
beheersing onderkend en hiervoor een 
vraag in de markt uitgezet. 

Crisisinformatie en geo- 
informatie
‘80% van ALLE informatie is geogra-
fisch vast te leggen’, is een uitspraak 
die door veel geografen en ruimtelijke 
informatici vaak wordt aangehaald. 
Deze uitspraak wordt in de wereld 
van crisismanagement ook regelmatig 
aangetoond. Zo vormt bij alle rampen-
oefeningen die worden gehouden de 
kaart, en inmiddels het beeldscherm, 
hét communicatiemiddel. Waar mili-
tairen ooit hun troepen verplaatsten 
op een grote kaarttafel, is nu het 
beeldscherm met daarop de positie 
van de betrokken (hulp-)diensten het 
communicatiemiddel. Dit is door 
Capgemini in 2002 voor het ministe-
rie van VROM in een pilot nader uit-
gewerkt (Kusse, 2002). 
Ook Neuvel et al. (2010) concluderen  
in hun onderzoek naar het gebruik 
van geo-informatie bij crisismanage-
ment, dat: ’crisismanagement voorna-
melijk netcentrische operaties zijn, 
waarbij samenwerking en informatie-
uitwisseling centraal staan. De infor-
matie wordt niet meer hiërarchisch 
gedeeld, maar moet te allen tijde 

beschikbaar zijn voor alle betrokke-
nen… en leidt tot betere informatie, 
betere communicatie, betere en snel-
lere besluitvorming en daarmee effec-
tiever crisismanagement’. 

In Scholten et al. (2009) is voor het 
gebruik van deze ruimtelijke informa-
tie een conceptueel schema opgesteld, 
waarbij wordt uitgegaan van vier 
raamwerken (zie figuur 2).
n Organisatorisch raamwerk waarin 

de randvoorwaarden worden vastge-
legd, zoals standaarden, juridische 
randvoorwaarden en beveiliging.

n Dataraamwerk bevat de verzameling 
van alle noodzakelijke basisgege-
vens, zowel statisch als dynamisch.

n Analytisch raamwerk beschrijft op 
welke wijze de processen, die bij 
een ramp een rol spelen, kunnen 
worden geanalyseerd en gemodel-
leerd.

n Visualisatie- en communicatieraam-
werk beschrijft hoe de ruimtelijke 
informatie wordt weergegeven en 
gecommuniceerd. Enerzijds middels 
kaarten, beelden en geluid, ander-
zijds middels teksten.

Door gebruik te maken van ruimte- 
lijke (GIS-)technologie worden deze 
raamwerken geïntegreerd en wordt 
de informatie naadloos gecombineerd. 
Communicatie tussen de gebruikers 
is cruciaal en moet traploos plaatsvin-
den. Elke betrokkene heeft hetzelfde 
gemeenschappelijke beeld (COP = 
Common Operational Picture) en vult 
dit aan met de specifieke informatie 
vanuit het bijbehorende kennisdo-
mein. 
Het Eagle-platform vormt een ade-
quate technologische uitwerking 
van bovenstaande raamwerken.
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Adequaat crisismanagement 
met geo-informatie
Effectief aanpakken van een crisissitu-
atie vergt aandacht voor enkele cruci-
ale aspecten, waarbij technologie een 
belangrijke rol speelt. 
n ‘Situational awareness’: alle orga-

nisaties die betrokken zijn bij de 
crisissituatie moeten zich bewust 
zijn van de ernst en de omvang. 

n ‘Realtime location awareness’:
op elk moment moet bekend zijn 
waar iedereen zich bevindt. Dit 
geldt voor staf, burgers, slachtoffers, 
vrijwilligers en hulpdiensten. Het 
locatie bepalen van hulpmiddelen 
en mensen is essentieel.

n ‘Data sharing’: het kunnen delen 
van data tussen verschillende orga-
nisaties. In het geval van een crisis 
zijn er diverse organisaties die direct 
reageren, om de impact van de cri-
sis zo beperkt mogelijk te houden. 
Andere organisaties werken samen 
door het leveren van kennis, zoals 
overheidsorganisaties, kennisinsti-
tuten en nutsbedrijven. Dit verlangt 
de nodige afstemming. Ook moeten 
alle data (ruimtelijk, tekstueel en 
satellietbeelden) worden gedeeld 
met alle betrokken organisaties.

n Omvangrijke datastromen:
in korte tijd moeten veel data ont-
sloten worden. Dit zijn deels stati-
sche data en deels dynamische data, 
zoals meteorologie en operationele 
data (bijvoorbeeld de verplaatsing 
van hulpdiensten). Deze informatie 
moet worden gefilterd en vervolgens 
geaggregeerd, afhankelijk van het 
type en de grootte van de crisis en 
welke organisaties betrokken zijn.

n Andere netwerken: betrokken 
organisaties maken vaak gebruik 
van verschillende fysieke netwerken 
met verschillende specificaties, 
afhankelijk van de informatietypen 

Figuur 2: Ruimtelijk informatieraamwerk
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die over het netwerk worden 
getransporteerd.

n Verschillende betrokken niveaus: 
betrokken organisaties kunnen op 
verschillende niveaus bij een crisis 
betrokken zijn, te weten: strate-
gisch, tactisch en operationeel. Elk 
met eigen requirements voor de 
informatietypen die ze nodig heb-
ben en de verschillende scope 
(generiek, gedetailleerd of per 
onderwerp).

n Onbetrouwbare netwerkverbin-
dingen: in geval van een crisis kun-
nen netwerkverbindingen onbe-
trouwbaar blijken. Het netwerk kan 
overbelast raken als gevolg van de 
grote hoeveelheden data die worden 
verstuurd en het zware rekenwerk. 
Back-up van data en verbindingen 
is cruciaal.

Op grond van het voorgaande worden 
eisen gesteld aan de informatievoor-
ziening, die nodig is om tot eenzelfde 
gedeeld beeld te komen. Het gaat 
hierbij om een gedeeld beeld, zowel 
voor de besluitvormers als voor de 
operationele mensen. In beide situa-
ties zijn meerdere partijen betrokken 
en beslissingsbevoegd. Ook bevinden 

deze partijen zich vaak niet op dezelf-
de locatie. Het ‘gedeelde beeld’ moet 
niet alleen in overdrachtelijke zin 
worden opgevat, maar ook en wellicht 
vooral, in letterlijke zin: een gemeen-
schappelijke kaart. Het gaat immers 
om grote hoeveelheden informatie die 
locatiegebonden is: ‘Waar breekt de 
dijk door?’, ‘Waar zijn de verzorgings-
huizen?’, ‘Waar zijn de blusvoertui-
gen?’ et cetera.
Tot slot moet het gedeelde beeld snel 
te begrijpen zijn: de beslissingsbe-
voegden dienen in één oogopslag de 
situatie te kunnen overzien en tot een 
beslissing te kunnen komen.
Bij de realisatie van het Eagle-platform 
is met alle genoemde aspecten reke-
ning gehouden, wat uitvoerig is getest  
bij de verschillende oefeningen waar-
bij dit platform is ingezet. 

Impact van de netwerksamen-
leving
De huidige manier van werken sluit 
aan bij de huidige samenleving waar-
bij je locatieonafhankelijk je werk 
kunt doen. Ook de hulpdiensten, die 
inmiddels gewend zijn om aanwezig 
te zijn bij de coördinatie-eenheid, 
kunnen ‘op afstand’ mee beslissen, 
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door goed gebruik te maken van de 
technologische ontwikkelingen. 

Natuurlijk blijven altijd hulpdiensten 
ter plekke nodig, maar voor besluit-
vorming op strategisch niveau kan dit 
ook op afstand. Dit vraagt echter een 
andere werkwijze, met het positieve 
effect dat bij alle betrokkenen exact 
hetzelfde beeld beschikbaar is, door-
dat de crisissituatie in grote mate 
wordt gevisualiseerd. Bovendien 
wordt in de controlroom van de coör-
dinatie-eenheid met alle partijen rond 
één computerscherm gewerkt aan 
integratie van de afzonderlijke bij-
dragen en daarmee het nemen van 
adequate besluiten. 

Zijn er dan nog verbeteringen nodig 
als alles integraal met elkaar wordt 
afgestemd? Natuurlijk. Hoewel we 
spreken van een ‘common operational 

picture’, opgebouwd uit de bijdragen 
van alle betrokkenen op een en 
dezelfde ondergrond, zijn niet alle 
ruimtelijke gegevens tijdig en actueel 
beschikbaar. Gelukkig lopen daarvoor 
de nodige discussies over de vrije 
beschikbaarheid van overheidsdata, 
zodat er in de nabije toekomst in het 
coördinatiecentrum alleen nog goede 
afspraken moeten worden gemaakt 
over de ‘eigen’ data die worden inge-
bracht.

Conclusie
De noodzaak van goede en snelle 
informatiedeling bij crisismanagement 
staat buiten kijf.  Evenals de noodzaak 
voor het gebruik van een digitale 
ondersteuning van de ‘common ope-
rational picture’. Hiermee is het moge-
lijk om nog sneller en beter te acteren, 
wat cruciaal is voor het inperken en 
bestrijden van een crisis, waarmee 

Figuur 3: Gedeelde visualisatie van crisisinformatie met LCMS
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levens worden gered. Door hetzelfde 
beeld te delen en erop te kunnen 
vertrouwen dat dit het juiste beeld is, 
spitst de discussie zich toe op het 
gezamenlijk oplossen van de situatie. 
 
Dat de actualiteit op deze gedachte 
inspeelt, bewijst de recente keuze van 
het NIFV1 voor één landelijk crisisma-
nagementsysteem (LCMS) waarmee 
alle veiligheidsregio’s worden uitge-
rust. In de eisen die aan dit LCMS zijn 
gesteld, zijn alle genoemde aspecten 
verenigd. Hiermee neemt Nederland 
een koppositie in als het gaat om ade-
quate informatievoorziening tijdens 
rampen en risicovolle situaties.

Cruciaal, ook in bovengenoemd voor-
beeld, blijft evenwel dat de kwaliteit 
van deze basale geo-informatie 
gegarandeerd is en dat deze niet of 
nauwelijks afwijkt van de informatie 
waar elke burger toegang toe heeft. 
Dit vereist afspraken over het uniform 
beschikbaar stellen van geo-informatie 
door de overheid. Dit wordt bij voor-
keur gefaciliteerd door een organisato-
rische entiteit, die vanuit de rijksover-
heid is geïnitieerd en zich richt op het 
beschikbaar stellen van overheids- 
geo-informatie, zodat dit niet meer 
afkomstig hoeft te zijn van de ver-
schillende departementen. Zo’n ser-
viceorganisatie voor geo-informatie 
dient zowel borg te staan voor de 
kwaliteit als de actualiteit van de geo-
informatie, die door alle partijen 
gebruikt kan worden. Hiermee wordt 
tevens invulling gegeven aan een van 
de belangrijkste aanbevelingen van de 
NSF (2007), namelijk dat de meest 
essentiële (geo-)informatie centraal 
beschikbaar is. 

Hiermee blijft de informatievoorziening 
van de overheid in elk geval ‘in de pas’ 
met die van de burger en kan ook 
laatstgenoemde een zinvolle bijdrage 
leveren.
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Innovatieve ruimtelijke ordening: 
Showcase Veilig Nederland

Het (her-)ontwikkelen van een gebied 
vergt veel energie en geduld. Door de 
vele betrokken partijen en de ingestel-
de procedures om alle belangen te 
behartigen, duurt het jaren alvorens 
er een schop de grond in gaat. Het 
aspect veiligheid krijgt pas vorm in de 
beheerfase en wordt niet beschouwd 
als een onderwerp dat een plaats ver-
dient, vroeg in het ontwerp. Serious 
gaming helpt bij het veilig en snel(ler) 
inrichten van gebieden.
Door tijdens het ruimtelijke orde-
ningsproces gebruik te maken van 
gaming-technieken en software voor 
het faciliteren van groepsprocessen, 
ontstaat een ‘pressurecooking- 
methode’. Zo worden belangen en 
afwegingen bij bestuurlijke dilemma’s 
versneld in kaart gebracht en 
geschiedt de gebiedsontwikkeling 
sneller en met meer draagvlak. 

Besluitvorming
Voorbeelden van moeizame besluit-
vorming of tegenstrijdige belangen 
zijn er voldoende: Amelisweerd, de 
landtunnel A2 Utrecht, de A4 Delft - 
Schiedam en de A73, die aanvankelijk 
werd tegengehouden door de koren-
wolf en nu kampt met veiligheids-
technische ontwerpproblemen. 
De besluitvorming rondom deze pro-
jecten verloopt traag en in veel kleine 
stappen. Kunnen we dit door een 
andere benadering versnellen? Op 
welke wijze kunnen we een gedragen 
ontwerp realiseren, waarbij alle 
belanghebbenden vanaf het eerste 
begin zijn betrokken? Wie moeten 
we bij elkaar brengen, welk mandaat 
en welke kennis moeten we hiervoor 
ontsluiten? Hoe wordt het resultaat 
geborgd? Hoe is veiligheid mee te 

nemen in dit ontwerp, waardoor 
inherente (sociale) veiligheidsrisico’s 
zo veel mogelijk worden gereduceerd? 

Er zijn voorbeelden van vernieuwende 
initiatieven. In Smallingerland 
(Drachten) bouwt de gemeente een 
wijk samen met de bewoners. Inno-
vatieve burgerparticipatie noemt men 
dit. De gemeente heeft slechts twee 
randvoorwaarden gesteld aan het ont-
werp en de inrichting van de nieuwe 
wijk: het gebied heeft een maximaal 
oppervlak van 17 hectare én het moet 
een wijk voor overmorgen worden. 
Met andere woorden, geen standaard 
stedenbouwkundig plan, maar iets dat 
op veel fronten revolutionair of visio-
nair kan worden genoemd. De steden 
Apeldoorn, Tilburg en Helmond 
maken gebruik van driedimensionale 
visualisatie om de ruimtelijke plannen 
te presenteren aan de burger. De bur-
ger kan door de plannen heen lopen 
als ‘avatar’.1

Anders is het als er wél een basis is 
om een bestemd gebied in te richten. 
Deze basis wordt vaak gevormd door 
een structuurvisie of door een ruimte-
lijke planning waarbij geen details zijn 
te vinden, maar een grove schets 
omlijst met wollige teksten die de 
ambitie duiden. Steden maken hier 
graag gebruik van om hun visie voor 
de toekomst neer te zetten en gaan 
daarna ontwikkelen. Het ontwikkelen 
en het vervolgens concretiseren van 
de plannen vergt een lang traject, 
waarbij vele weerstanden overwonnen 
moeten worden. Een gemiddelde duur 
van 14 jaar2 is ‘normaal’. 

Heeft innovatief ont-
werpen een toekomst 
in het ruimtelijk orde-
ningsproces?

Aksel Ethembabaoglu
Michel Rademaker 
Edward Faber 
Marcel-Paul Hasberg 
Walter de Koning 
Kohinoor Samsom

Highlights

n Samenwerking binnen een consor-
tium, waarin elke partij haar specialisme 
heeft, leidde tot een uniek product 
voor gebiedsinrichting, bestaande uit 
workshops, expertsessies en serious 
gaming.

n De serious gaming-methode helpt bij 
het veiliger en sneller inrichten van 
gebieden.

n Stakeholders en experts zijn onont-
beerlijk in het ontwerpproces van 
serious gaming.

n Het project Showcase Veilig Neder-
land leverde een methode op om de 
‘vraagzijde’ van de veiligheidsmarkt 
bij elkaar te brengen.

1 Zelf gekozen grafisch figuur, zie ook: www.virtueelapeldoorn.nl
2 Commissie Elverding



50

Het project Showcase Veilig Neder-
land - een initiatief van The Hague 
Center for Strategic Studies (HCSS), 
Capgemini, TNO en Thales T-Xchange -
is opgezet om de samenwerking tus-
sen belanghebbenden te verbeteren en 
versnellen met behulp van serious 
gaming. Hierbij wordt de integrale 
veiligheid binnen het ruimtelijke plan-
ningproces in een eerder stadium 
ingebed. Een voorbeeld waarbij men 
in een te laat stadium aan integrale 
veiligheid heeft gedacht, is het ont-
werp van de Bijlmer. Hier is gepoogd 
een groene en plantsoenrijke leefom-
geving te creëren, terwijl er geen reke-
ning is gehouden met het feit dat tas-
jesdieven en verkrachters zich goed 
kunnen verschuilen in al het mooie 
groen. Het niet tijdig meenemen van 
integrale veiligheid kan een kostbare 
zaak zijn. Zeker als ontwerpfouten in 
een laat stadium, bijvoorbeeld de 
bouwfase, moeten worden hersteld.

Ook constateren we een zeker markt-
falen binnen het aandachtsgebied vei-
ligheid. Aan de vraagzijde is er sprake 
van versnippering van de markt. Elke 
partij formuleert haar eigen behoefte 
aan innovatieve producten die de 
veiligheidsmarkt een nieuwe impuls 
kunnen geven. Partijen genereren hun 
eigen ‘vraagbehoefte’ op de markt, 
zonder afstemming met soortgelijke 
partijen die wellicht dezelfde vraag-
behoefte hebben of gebaat zijn bij een 
gezamenlijke oplossing. Het resultaat 
is een versnipperde vraagarticulatie, 
beperkte daadkracht en onvoldoende 
investeringsmogelijkheden.

Doelstelling consortium 
Het project Showcase Veilig 
Nederland (SVN) had als doel een 
innovatieve methode te ontwikkelen, 
gebaseerd op serious gaming, om het 

proces van gebiedsontwikkeling te 
versnellen, met een focus op integrale 
veiligheid. Dit houdt in dat ruimte- 
lijke ordeningsoplossingen worden 
gezocht, die voldoen aan de belangen 
van alle stakeholders. Dus niet alleen 
de belangen van de planologen, maar 
ook de belangen van de andere ge-
meentelijke disciplines, zoals verkeer, 
openbare ruimte, milieu en veiligheid. 
Denk ook aan ondernemers, winke-
liers, bedrijven én de bewoners, voor 
wie veiligheid een randvoorwaarde is. 

Het consortium heeft een serious 
gaming-methode ontwikkeld, waarmee 
stakeholders in een interactieve spel-
vorm gezamenlijk en met moderne 
simulatie- en visualisatietechnieken 
het ontwerp voor een gebied maken. 
Deze methode is bij uitstek geschikt 
voor trajecten waarbij veel belang-
hebbenden zijn betrokken en waarin 
verschillende, vaak tegenstrijdige, 
belangen spelen - zoals in het geval 
van stedelijke gebiedsontwikkeling en 
andere integrale ontwerptrajecten, die 
zich kenmerken door besluitvorming 
op meerdere niveaus.

Het ontwerp van deze serious game is 
geïnspireerd op de kernthema’s van 
de werkgroep Sneller & Beter, van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
De Commissie Elverding en deze 
werkgroep hebben gekeken hoe de 
doorlooptijd van grote infrastructurele 
projecten kan worden teruggebracht 
van gemiddeld 14 naar 7 jaar. Een 
aantal belangrijke conclusies van de 
commissie Elverding is als uitgangs-
punt genomen voor de serious game.
n Getrechterde besluitvorming:

eerst breed verkennen en daarna 
gedetailleerd uitwerken van gebieds-
plannen.

n Brede en vroegtijdige participatie: 
investeren in brede en vroegtijdige 
participatie van belanghebbenden is 
noodzakelijk voor het realiseren van 
kwalitatief goede en breed gedragen 
gebiedsplannen.

n Zinvolle effectbepaling:
eenvoudiger rekenen vooraf en 
gedetailleerd toetsen achteraf, zodat 
de onderzoekslast beperkt blijft.

Met andere woorden, het accent 
verschuift van planuitwerking naar 
verkenning. In de verkenningsfase 
worden met belanghebbenden de 
gebiedsalternatieven verkend, op 
basis van eenvoudige rekenmodellen. 
Vervolgens worden alleen de meest 
gedragen oplossingen verder in detail 
uitgewerkt.

Internationale Zone Den Haag
Het consortium ontwierp deze game 
om ondersteuning te bieden bij het 
maken van gebiedsplannen. Om de 
gebruikerseisen zo goed mogelijk mee 
te nemen is de gemeente Den Haag 
betrokken bij het project. De gemeen-
te Den Haag wil haar unieke positie 
als ‘Legal Capital of the World’ en 
‘City of Peace and Justice’ versterken. 
De stad streeft naar een nog nadruk-
kelijker profiel. In de serious game 
hebben meerdere teams de gebieds-
plannen van de Internationale Zone 
(her-)ontwikkeld. Binnen de zone 
bevinden zich gebieden die in samen-
hang vorm moeten krijgen en zo de 
ambitie vormgeven. Binnen het pro-
ject SVN is gekozen voor het ontwik-
kelen van gebiedsplannen voor het 
het Cluster Kazernes en het Cluster 
World Forum. Figuur 1 geeft een 
overzicht van het gebied.
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Figuur 1: Overzicht Internationale Zone
Stakeholdermanagement
Regelmatig is aangegeven dat spe- 
cialistische kennis, stakeholders en 
belangen bij elkaar moesten worden 
gebracht. Dit is binnen het project 
vormgegeven door in overleg met de 
gemeente Den Haag een uitgebreid 
belanghebbendennetwerk op te 
zetten. Deze personen, bedrijven en 
experts kwamen regelmatig bijeen om 
de benodigde input te leveren voor de 
verdere ontwikkeling van de gebieds-
plannen. Een belangrijk deel van de 
personen was afkomstig van de Dienst 
Stedelijke Ontwikkeling. Daarnaast 
waren ook personen vanuit de Veilig-
heidsregio Haaglanden, politie, Kamer 
van Koophandel, een architect én de 
bewoners in de verschillende teams 
vertegenwoordigd. 
Dankzij de specialistische kennis van 
deze personen was de input voor de 
game zeer realistisch en herkenbaar 
voor de betrokkenen.

Serious gaming
Serious games zijn interactieve 
spelomgevingen voor het delen van 
kennis en het onderkennen van tegen-
gestelde inzichten en belangen. Ook 
spelen ze een steeds grotere rol bij de 
beslissingsondersteuning in complexe 
trajecten met veel belanghebbenden. 
Figuur 2 toont de bouwstenen van 
serious gaming. De game bestaat uit 
verschillende onderdelen. De eerste 
bouwsteen is het spelmodel. In het 
spelmodel wordt bepaald welk spel 
men gaat spelen. Bij SVN was dit 
een ruimtelijk ordeningsspel waarbij 
de spelers de rollen aannamen van 
bouwers (architecten, planologen en 
stedenbouwkundigen), beveiligers 
(politie, veiligheidsdeskundigen, inter-
nationale organisaties met specifieke 
veiligheidsbehoeften, ambtenaar 
Openbare Orde en Veiligheid van de 
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gemeente Den Haag), bewoners, 
ondernemers en risico-experts. Ook 
werden spelregels gedefinieerd. De 
tweede bouwsteen is de content; het 
inhoudelijke onderdeel van de game. 
Denk hierbij aan de gebiedsomschrij-
ving, de kennis van de actuele situatie 
van het gebied, maar ook de wensen 
en ambities voor de toekomst. Het 
inhoudelijke deel van het spel kwam 
voort uit een sessie met diverse 
experts van de gemeente en hulpdien-
sten. Deze expertsessie vormde ook de 
basis van het rekenmodel dat ten 
grondslag lag aan de game. Door 
vooraf in de expertsessie de huidige 
en geambieerde waarden leefbaarheid, 
economie en veiligheid te definiëren, 
ontstond bij de experts een gedeeld 
beeld van de huidige en gewenste 
situatie. De laatste bouwsteen is de 
visualisatie. De twee- en driedimensi-
onale weergaven van de clusters laten 
direct de effecten van een plan zien,  
zoals bij het plaatsen van een interna-
tionale school. Serious gaming wordt 
vooral toegepast in trainingen, oplei-
dingen en oefeningen. Het vernieu-
wende van het SVN-project is dat er 

voor alle stakeholders meerdere work-
shops en expertsessies plaatsvonden, 
ter ondersteuning van het ontwerp van 
serious gaming. Hierbij is onder ande-
re de workshoptechniek Accelerated 
Solution Environment gebruikt. De 
workshops hadden als doel de ‘vra-
gende’ partijen op de veiligheidsmarkt 
een gezamenlijke behoefte te laten 
ontwikkelen. Dankzij de expertsessies 
werd de game zo realistisch mogelijk 
en kon gebruik worden gemaakt van 
de bestaande expertise over het in te 
richten gebied, de risico’s en de maat-
regelen. Een ander vernieuwend 
aspect is dat serious gaming is toege-
past op gebiedsontwikkeling met de 
nadruk op integrale veiligheid.

Toekomst van Den Haag 
op het spel
Zoals eerder vermeld, wordt het spel 
gespeeld door belanghebbenden die 
de rollen van diverse betrokken partij-
en aannemen: bouwers, beveiligers, 
bewoners, ondernemers en risico-
experts. Het inrichten van een gebied 
gebeurt door de bouwers. Zij plaatsen 
plannen op een touchscreentafel; een 
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Figuur 2: Bouwstenen serious gaming

Bron: Van Egten ‘Public Controlling’
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elektronisch spelbord. Met het plaat-
sen van ruimtelijke ontwikkelings-
plannen, bijvoorbeeld een internatio-
nale organisatie, school, appartemen-
tencomplex, bedrijf of congrescen-
trum, ontstaan risico’s. Vervolgens 
kunnen de bewoners kiezen uit een 
aantal maatregelen om de omgeving
in het cluster leefbaarder te maken. 
Hierbij valt te denken aan meer 
groenvoorziening of een autoluwe 
weg. De risico’s, ontstaan door het 
geplaatste ontwikkelingsplan van de 
bouwers, kunnen de beveiligers ver-
volgens bestrijden door maatregelen, 
zoals het creëren van stand-off zones, 
wegomleggingen, groenstroken, came-
ratoezicht et cetera. Hierdoor ontstaan 
verschillende (ontwikkel-)alternatie-
ven die zijn te beoordelen op criteria 
als veiligheid, haalbaarheid of finan-
ciële gevolgen. De laatste stap in het 
proces is dat de risico-expert als ge-
volg van alle acties een risico-analyse 
maakt en deze indien nodig bijstelt. 
Alle acties samen beïnvloeden de clus-
terscore op leefbaarheid, economie en 
veiligheid. Wanneer men de streef-
waarde bereikt heeft, die in de expert-

sessie is vastgesteld, is het spel afge-
lopen. Men kan dan het volgende
cluster spelen, of opnieuw beginnen. 
Een ronde kan dus als volgt gaan:
de bouwer plaatst een internationale 
organisatie (IO). De bewoner is 
bezorgd om de rust in de buurt en 
organiseert een klankbordgroep om 
meer inspraak te krijgen bij de 
gemeente. De beveiliger ziet het risico 
voor terrorisme toenemen door de 
komst van de IO en kiest voor
cameratoezicht. De risico-expert maakt
vervolgens een risicoanalyse en stelt 
bijvoorbeeld het risico op een terroris-
tische aanslag bij naar beneden.
Dit omdat het in zijn ogen veiliger is 
geworden door het cameratoezicht. 
Na de ronde wordt de score berekend. 
Door de komst van de IO is de veilig-
heid omlaaggegaan, maar dit wordt 
deels opgeheven door het cameratoe-
zicht. Door ditzelfde cameratoezicht is 
de leefbaarheid wel drastisch gedaald. 
Bij de volgende ronde kan men dus 
proberen de leefbaarheid te vergroten, 
maar de groep kan ook besluiten dat 
veiligheid de hoogste prioriteit heeft 
en hier in volgende rondes op focussen. 

Er wordt gewerkt met spelregels die 
aansturen op een gelijkwaardige 
samenwerking. Alle belanghebbenden 
krijgen evenveel mogelijkheden om 
hun belangen in te brengen, wat het 
draagvlak en de kwaliteit van de plan-
nen ten goede komt. Ten slotte wordt 
er gewerkt met een eenvoudig en 
transparant rekenmodel, waarmee een 
eerste inschatting kan worden 
gemaakt van de effecten van plannen 
en maatregelen op de leefbaarheid, 
economie en veiligheid van het 
gebied.

Risico’s bij gebiedsontwikkeling
Bij reguliere gebiedsontwikkeling wor-
den risico’s per veiligheidsbeleidsveld 
afzonderlijk beschouwd. Zo kunnen 
maatregelen tegen inbraak de toegan-
kelijkheid voor hulpdiensten tegen-
gaan. Evenzo kunnen vluchtwegen 
sociaal onveilig zijn. Daarbij wordt in 
de praktijk vaak de samenhang tussen 
die verschillende velden onvoldoende 
beschouwd. Als gevolg hiervan hou-
den publieke en private initiatiefne-
mers van bouwprojecten onvoldoende 
rekening met integrale veiligheidsas-
pecten. Wat voor de ene belangheb-
bende een veiligheidsoplossing is, is 
voor een andere partij juist een risico. 
Het resultaat is een ‘ingebouwd’ veilig-
heidsrisico en daarmee een beheerpro-
bleem. Een winkelcentrum met slecht 
doordachte oplossingen vereist bij-
voorbeeld extra politiesurveillance. 
Bouw- en ontwerpfouten worden zo 
onterecht afgewenteld op de publieke 
sector. Een ander voorbeeld is een 
tunnel waarbij onvoldoende vlucht-
wegen zijn aangelegd. De brandweer 
komt in geval van een ramp voor 
onoplosbare problemen te staan en er 
kunnen zo onnodig veel slachtoffers 
vallen. 
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Dat het ook anders kan, bewijzen 
gemeenten die vooraf met een veilig-
heidstoets of Veiligheidseffectrap-
portage (VER) hebben gewerkt. 
Risico’s die in een vroeg stadium wor-
den onderkend, blijken vaak eenvou-
diger oplosbaar. Door de mogelijke 
risico’s in beeld te brengen en veilig-
heidsmaatregelen voor te stellen, ont-
staat een meer ‘inherent’ veilig ont-
werp met aanvaardbare oplossingen. 
Dit is goedkoper en efficiënter dan 
maatregelen achteraf, tijdens de 
beheerfase, te realiseren.

Resultaten
Inmiddels vonden diverse bijeenkom-
sten plaats waarin de stakeholders 
elkaar hebben ontmoet en in verschil-
lende groepen hebben ‘gegamed’.  
Het gebruik van serious gaming bleek 
een aantal belangrijke voordelen te 
hebben.
n Spelers krijgen direct feedback over 

de gevolgen van ontwerpkeuzes. Dit 
biedt inzicht in de mogelijkheden 
en beperkingen van gekozen oplos-
singsrichtingen.

n Een gedeelde visuele interface van de 
speltafel maakt de (impliciete) ken-
nis en ervaring van de verschillende 
spelers zichtbaar. Hierdoor leren 
spelers van elkaar.

n Spelers worden door middel van 
spelelementen gestuurd op gewenst 
gedrag, bijvoorbeeld samenwerking.

n De vereenvoudigde en transparante 
modellering van het vraagstuk maakt 
het mogelijk alle stakeholders op 
een gelijk kennisniveau te brengen 
en inzicht te geven in ‘the bigger 
picture’.

n Automatische vastlegging van het spel-
proces houdt het ontwerpproces 
transparant en maakt het mogelijk 
terug te kijken naar de totstand-
koming van bepaalde beslissingen.

Deze voordelen droegen bij tot een 
betere, snellere en meer gedragen 
besluitvorming. Dit leidde tot een 
aantal resultaten:
n De game is een echte serious game 

geworden door de inbreng van de 
juiste stakeholders en experts. Door 
de kennis over, de achtergronden 
van en de ambitie voor een gebied 
goed in beeld te brengen, bleek de 
besluitvorming op een hoger niveau 
plaats te vinden, ondersteund door 
betere argumenten. Het gevolg was 
meer draagvlak onder de belang-
hebbenden.

n Zowel de gemeente Den Haag, als 
de Veiligheidsregio Haaglanden en 
diverse internationale organisaties 
gaven aan dat de methodiek op zeer 
efficiënte en snelle wijze veel 
belanghebbenden bij elkaar brengt 
en bovendien de gezamenlijke 
ambitie boven water krijgt. Als 
gevolg van Showcase Veilig Neder-
land gaat de gemeente nu samen 
met verschillende internationale 
organisaties een collectieve ambitie 
ontwikkelen op het gebied van inte-
grale veiligheid.

n Tijdens de evaluatie gaf de gemeen-
te Den Haag aan dat de serious 
gaming-methodiek een uniek pro-
duct heeft opgeleverd. Het product 
is het totale proces waarbij de 
serious game wordt voorafgegaan 
door meerdere workshops en expert-
sessies. Alleen die specifieke com-
binatie bracht de noodzakelijke 
inhoudelijke diepgang en maakte de 
game zo realistisch dat deze inzicht 
gaf in echte bestuurlijke dilemma’s 
en conflicten.

n De betrokken stakeholders conclu-
deerden dat deze aanpak een grote 
versnelling in het planningproces 
voor ruimtelijke ordening kan ver-
oorzaken, waarbij de doorlooptijd 

Innovatieve ruimtelijke ordening: Showcase Veilig Nederland

bijvoorbeeld wordt teruggebracht 
van 24 naar 6 maanden. 

Conclusie
Serious gaming, mits goed voorbereid 
met workshops en expertinbreng, 
draagt bij aan het bijeenbrengen van 
belanghebbende partijen bij complexe 
vraagstukken, zoals in het geval van 
gebiedsinrichting. 
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Techniek als dé driver voor samenwerking binnen de meldkamer

Techniek als dé driver voor samen- 
werking binnen de meldkamer

De huidige gemeenschappelijke meld-
kamer vervult een centrale rol voor 
hulpdiensten. Er vindt een aanname, 
beoordeling en een registratie plaats 
naar aanleiding van 112-meldingen en 
waarnemingen van hulpverleners op 
straat. Meldingen worden uitgegeven 
aan de hulpdiensten en deze worden 
gecoördineerd en geïnformeerd vanuit 
de meldkamer. Bij grootschalige cala-
miteiten vervult de meldkamer een 
centrale rol bij de zogenaamde 
opschaling.

Is deze huidige opzet en inrichting 
van de meldkamers in Nederland niet 
gedateerd?
Voldoet deze reactieve rol nog? Welke 
rol zou een meldkamer aanvullend of 
anders moeten spelen in de verander-
de omgeving en de behoefte die de 
samenleving nu en in de toekomst 
heeft? Welke technische mogelijk-
heden zijn er om hierin te helpen? Is 
een gemeenschappelijke meldkamer 
in de toekomst alleen een fysieke 
plaats of is de meldkamer een functie 
van een netwerk van mensen en 
systemen? Kan de meldkamer van de 
toekomst een meer voorspellende en 
signalerende rol gaan vervullen?

De vraag die voor ligt is: hoe organise-
ren we een meldkamerfunctie zodanig 
dat de behoefte aan snelle hulpver-
lening en snelle informatievoorziening 
over incidenten en calamiteiten het 
beste wordt beantwoord? De tech-
nische mogelijkheden worden groter 
en de kosten hiervan worden lager. 
Denk hierbij aan de opkomst van 
sociale media en bijvoorbeeld tal van 
apps voor smartphones. De uitdaging 
is om signalen en behoeften uit de 
samenleving te benutten, de burgers 
en bedrijven een actieve rol te geven 
bij incidenten en een gemeenschap-

Op welke wijze kan 
technologie de hulp- 
verlenende taak van 
de meldkamer optima- 
liseren?

Remco Groet
Sander Swinkels
Roy Schinning

Highlights

n Nieuwe technieken als push voor
een nieuwe meldkamer.

n Behoefte aan standaardisatie in 
samenwerking en beheer.

n Veranderende maatschappij stelt 
andere eisen aan de meldkamer.

n Technische ontwikkelingen en 
zelfredzaamheid gaan hand in hand.

n Van meldingsorganisatie naar 
netwerkorganisatie. 

pelijke meldkamer zo in te richten dat 
nieuwe technieken makkelijk kunnen 
worden geïmplementeerd en geaccep-
teerd.

Wat is er gebeurd rond het 
meldkamerdomein?
Om antwoorden te zoeken op onze 
vragen moeten we eerst stilstaan bij 
wat er de afgelopen jaren is gebeurd 
rond de (door-)ontwikkeling van ge-
meenschappelijke meldkamers. In de 
recente discussie stond niet zozeer de 
functie centraal, als wel het interne en 
onderlinge samenwerkingsperspectief. 
Terecht is er veel aandacht voor 
standaardisatie van processen, proto-
collering en de governance. De kern 
van de bestuurlijke richting is dat er 
een duidelijke beheerstructuur moet 
worden ingericht; het aantal meld-
kamers moet worden teruggebracht 
om een kostenbesparing en een kwali-
teitsverhoging te realiseren. 

Ontwikkelingen en de behoefte 
van de samenleving
Maatschappelijke ontwikkelingen 
bieden een kans voor een andere kijk 
op de operationele uitvoering en de 
rol die een gemeenschappelijke meld-
kamer zou kunnen hebben. 

Voldoet het concept van een alarm-
telefoonnummer nog aan de behoefte 
van de huidige en toekomstige maat-
schappij? Sinds de intrede van de tele-
foon en zelfs de mobiele telefoon zijn 
er inmiddels heel wat jaren verstreken 
en hebben andere ontwikkelingen niet 
stilgestaan. De functie van de meldka-
mer is echter voor een groot deel nog 
steeds gebaseerd op het klassieke ‘tele-
foon-principe’. De samenleving vraagt 
echter om meer. Men is gewend om 
iets te twitteren, te sms’en, te filmen, 
te fotograferen….. en te bellen? 
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Om in te spelen op technische en 
sociale ontwikkelingen kan worden 
gedacht aan zogenaamde ‘hulp’ apps 
of ‘melding’ apps. Technisch is het 
een kleine moeite een app te ontwik-
kelen voor bijvoorbeeld mensen die in 
het donker alleen over straat moeten 
fietsen en zich plots onveilig voelen. 
Zo kan er ook een ‘overval’ of ‘ver-
keersongeval’ app worden ontwikkeld. 
Als technisch gemak hoeft er alleen 
maar op een knop te worden gedrukt 
waarna locatie, gebruiker en bijvoor-
beeld camerabeelden en geluidsop-
namen van de smartphone realtime 
beschikbaar komen voor hulpdien-
sten. Dit zou tevens preventief 
kunnen werken en de hulpverlening 
en opsporing kunnen ondersteunen.

Waar vroeger de kerkklok in een dorp 
luidde als er wat bijzonders aan de 
hand was of een stadsomroeper op de 
fiets door de straten reed, is de 
informatievoorziening en alarmering 
richting de burger ook behoorlijk 
gewijzigd. De rol van de overheid en 
van de hulpdiensten zelf is hierin al 
lang naar de achtergrond verschoven 
door het grote aanbod van informatie 
uit diverse (nieuwe) media. Welke 
rol kan een gemeenschappelijke meld-
kamer spelen in de behoefte aan snelle 
en accurate informatievoorziening, bij 
zowel hulpdiensten als het publiek?

Techniek bevordert de zelf- 
redzaamheid
Het kabinet Rutte heeft veiligheid 
hoog op de agenda staan, maar 
verwacht tevens een zekere mate 
van zelfredzaamheid van burgers en 
bedrijven. De afgelopen jaren is er 
met name geïnvesteerd in het verbin-
den van overheidsdiensten. De 
ontwikkelingen in het kader van net-
centrisch werken en het bijbehorende 

ondersteunende rol richting de een-
heden op straat in de informatievoor-
ziening kunnen vervullen. De huidige 
techniek maakt het mogelijk om meer 
proactief te signaleren dat er iets aan 
de hand is of zelfs dat zich iets voor 
kan gaan doen. Er zijn al veel senso-
ren die de meldkamer ter beschikking 
heeft of zou kunnen hebben en de 
komende jaren zullen er alleen nog 
maar meer mogelijkheden bij komen. 

Denk bij de huidige sensoren aan 
camerabeelden, maar ook de eerder 
genoemde sociale media (tweets, foto-
streams) en app-informatie. Deze sen-
soren kunnen een belangrijke bron 
van informatie zijn. De meldkamer 
wordt letterlijk een zenuwcentrum en 
daarmee de ogen en oren van de 
hulpdiensten. Het slaat ervaringen op 
in het geheugen om bij toekomstige 
signalen nog eerder gericht te gaan 
kijken, te gaan luisteren en te gaan 
(laten) acteren. Enkele voorbeelden:
n Nieuwe voertuigen worden uit-

gerust met een zogenaamd e-call-
systeem, zodat bij het activeren van 
bijvoorbeeld de airbag een bericht 
wordt uitgestuurd met gegevens 
over het (kennelijke) incident: 
de plaats, de initiële snelheid, het 
aantal inzittenden.

n Portofoons van hulpverleners kun-
nen een signaal versturen wanneer 
wordt gedetecteerd dat de drager 
valt of niet reageert.

n Lussen in de weg registreren
wanneer er op een bepaald wegdeel 
geen auto’s rijden, terwijl dat normaal 
gesproken wel zo is. Dit geeft een 
indicatie dat op een eerder punt op 
de weg iets aan de hand is.

n ’Slimme brandmelders’ geven niet 
alleen een alarm bij rook, maar ver-
zenden ook alle relevante gegevens 
van de locatie, zoals de tempera-

Landelijk Crisis Management Systeem 
(LCMS) zijn hier sprekende voor- 
beelden van. De vraag is echter of er 
hiernaast niet meer verkenning kan 
plaatsvinden om dit netcentrisch 
denken te verruimen naar een breder 
netwerkperspectief, waarin publieke 
en private partijen nog meer verbonden 
worden. Zeker op de momenten dat 
het ertoe kan doen. Geen log netwerk 
maar een ‘cloud’ die situationeel ont-
staat of kan ontstaan. Burgers en 
bedrijven kunnen ervoor kiezen om 
zelf realtime signalen, gegevens en 
beelden ter beschikking te stellen voor 
de overheid, hulpdiensten of de 
samenleving op het moment dat zij 
dit situationeel nodig achten. Ook  
zorgen ze zelf dat zij dit technisch 
kunnen.

Op het moment dat iemand zich plots 
onveilig voelt op straat kan een mel-
ding niet alleen naar een meldkamer 
gaan, maar ook direct naar ‘vrijwillige’ 
abonnees in de directe omgeving. Veel 
recente proeven waarin de burger 
betrokken is en voorbeelden zoals 
Burgernet, AED-Alert en AMBER Alert 
tonen aan dat de burger graag mee wil 
‘puzzelen’, ‘zoeken’ en ‘signaleren’ en 
zelfs bereid is te acteren. Naar ons 
idee is deze samenwerking niet 
beperkt tot de burger, maar hebben 
ook bedrijven en organisaties een 
actieve rol in veiligheid. 
Er dient naar ons idee veel meer oog 
te zijn voor de koppeling tussen tech-
niek en de ondersteunende rol die 
deze kan bieden aan de zelfredzaam-
heid van burgers en bedrijven.  

Reactief versus proactief
De rol van de meldkamer moet veran-
deren van een reactieve naar een meer 
proactieve organisatie. Het zou een 
meer voorspellende, signalerende en 
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tuursverandering, de samenstelling 
van de lucht, videobeelden, geluid 
en het aantal personen op de locatie.

n Er bestaan steeds meer camerasys-
temen die slim en gericht kunnen 
observeren. Denk hierbij aan came-
rasystemen die kentekens herken-
nen (ANPR) en camerasystemen die 
gezichten, objecten en bijvoorbeeld 
ongewoon rumoer kunnen herken-
nen, al dan niet gecombineerd met 
microfoons.

Hulpverleners op weg naar het inci-
dent kunnen op het juiste moment 
worden voorzien van de actuele en 
relevante informatie, als sensorinfor-
matie wordt meegegeven. Of hulpver-
leners worden ergens proactief naar- 
toe gestuurd als sensorinformatie tot 
zorg kan leiden. De gemeenschappe-
lijke meldkamer kan de katalysator 
zijn van netcentrisch en sensorisch 
denken en werken in de dagelijkse en 
toekomstige praktijk. De eerste initia-
tieven op dit vlak ontstaan in bijvoor-
beeld de RealTime Intelligence 
Centers, waarbij hulpverleners actief 
voorzien worden van relevante infor-
matie (push) of vanwaar verrijkte 
informatie ontsloten kan worden op 
locatie (pull).

De nieuwe meldkamer!
De meldkamer is ontstaan vanuit de 
behoefte om hulpverlenende diensten 
te attenderen op spoedeisende inci-
denten, met als doel de juiste een-
heden ter plaatse te sturen. Nieuwe 
technische mogelijkheden hebben de 
weg geopend voor nieuwe manieren 
van signaleren van (mogelijke) inci-
denten en alarmering van hulpver-
leners en de samenleving zelf. Ook 
bieden technische mogelijkheden 
kansen om de publiek-private 
samenwerking verder te versterken 

Techniek als dé driver voor samenwerking binnen de meldkamer

en als samenleving gezamenlijk een 
bredere verantwoordelijkheid te 
nemen in het bieden van veiligheid. 
Zo beredeneerd, is de meldkamer niet 
per se een fysiek gebouw maar een 
functionaliteit binnen een netwerk: 
de juiste hulpverlener en zo nodig de 
samenleving moet worden geattendeerd 
op een bepaald incident om actie en 
adequate samenwerking mogelijk te 
maken.  

De gemeenschappelijke meldkamer 
zou moeten transformeren van een 
‘fysieke plaats waar telefonische 
meldingen worden aangenomen en 
verwerkt’ naar een functionaliteit in 
een (netwerk-)organisatie. Met deze 
manier van werken wordt via alle 
mogelijke kanalen en sensoren 
waargenomen, beoordeeld en zelfs 
voorspeld wat er aan de hand is of 
mogelijk kan gaan gebeuren. Dit 
gecombineerd met de slimme alar-
mering van de juiste hulpverlener 
op basis van zijn of haar locatie, 
mogelijkheden en competenties.

Door nieuwe technieken in te zetten, 
kunnen burgers en bedrijven betrok-
ken worden bij het onderwerp veilig-
heid. Dit bij het bestrijden van een 
incident of misdrijf, maar ook als 
‘lifeline’ of ‘noodknop’ indien men 
het nodig heeft.

De nadruk moet liggen op functionele 
expertise en verantwoordelijkheid in 
plaats van de geografische locatie van 
de meldkamer. Een combinatie van de 
snelheid en inhoud van de individuele 
bijdragen. Een veilige maatschappij 
kan slechts bestaan als eenieder de 
verantwoordelijkheid voelt en neemt, 
dat is niet vrijblijvend en zeker niet 
voorbehouden aan overheidshulp-
diensten. 

De samenleving verwacht snelle en 
adequate hulp, geen bureaucratische 
schakels. Men wil één veiligheidsloket 
waar men de melding of vraag kwijt 
kan. In ruil hiervoor mag ook een 
actieve rol van burgers en bedrijven 
worden verwacht. Snelle en adequate 
hulpverlening ontstaat door een com-
binatie van meldingsbereidheid bij de 
burger, de technische mogelijkheden 
die hiervoor worden geboden en het 
concept dat hulpdiensten zelf signa-
leren dat er iets aan de hand is. De 
uitdaging ligt eerst bij bezinning over 
de inhoud en vervolgens bij onder-
werpen als inrichting en bestuur. 
Hierbij is techniek een belangrijke 
drive om de samenwerking tot stand 
te brengen en de meldkamer hét cen-
trale punt van informatievoorziening 
te laten zijn!

Remco Groet is manager Information 
Based Services bij kennisinstituut RB&W 
en ondersteunt organisaties binnen de 
sector Publieke veiligheid bij de complexe 
processen op het snijvlak van informatie, 
communicatie en organisatie. 
Sander Swinkels en Roy Schinning zijn 
managementconsultants bij Capgemini. 
Sander Swinkels is gespecialiseerd in 
vraagstukken over intelligence, sturing 
en commandovoering en expert op het 
gebied van profiling & targeting. 
Roy Schinning is gespecialiseerd in 
vraagstukken over business continuïteits-
management binnen de publieke sector 
en expert op het gebied van crisisbeheer-
sing en rampenbestrijding. 

Voor meer informatie kunt u contact 
met hen opnemen via het e-mailadres:
trendsinveiligheid.nl@capgemini.com 
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Veilig onderwijs: een groeipad 
naar volwassenheid 

In het onderwijs is er de afgelopen 
jaren veel aandacht geweest voor vei-
ligheid en de positionering ervan. 
Deze aandacht komt voort uit de toe-
name van (security-)incidenten die 
steeds meer politieke en media-aan-
dacht krijgen. Het meest schokkende 
voorbeeld in het afgelopen decennium 
is het schot waarmee een scholier op 
13 januari 2004 de conrector van het 
Terra College in Den Haag dodelijk 
verwondde. Hoe past deze aandacht 
voor (security-)incidenten in een alge-
meen veiligheidsbeleid van een onder-
wijsinstelling? De schrijvers van dit 
hoofdstuk zijn van mening dat inzicht 
in de rolopvattingen van een onder-
wijsinstelling een noodzakelijke eerste 
stap is voor de organisatorische 
inrichting en borging van veiligheid. 
Met andere woorden: welke factoren 
zijn bepalend voor het onderwijs om 
te bepalen welke weg het wil bewan-
delen ten aanzien van veiligheid? In 
dit hoofdstuk staan drie vragen cen-
traal: welke rolopvattingen zijn bepa-
lend voor het onderwijs? Wat is het 
gevolg van deze rolopvattingen voor 
veiligheid? En welke benaderingen 
borgen een effectieve integrale veilig-
heidsaanpak binnen het onderwijs?1

Context 
De aandacht voor veiligheid in het 
onderwijs komt voort uit de toename 
van verschillende zichtbare security-
incidenten (zie kader op pag. 60) en 
de positie van het onderwijs in de 
samenleving. 
Dit heeft geleid tot maatregelen om 
de veiligheid (security) te borgen. Zo 
besloot de rijksoverheid in 2010 dat 
scholen in het basis-, voortgezet en 
middelbaar beroepsonderwijs worden 
verplicht om geweldsincidenten te 

registreren. Het kabinet verwacht dat 
de veiligheid van leerlingen en onder-
wijspersoneel verbetert door het 
invoeren van één landelijk registratie-
systeem voor scholen. Voor het hoger 
beroepsonderwijs (hbo) en weten-
schappelijk onderwijs (wo) geldt dat 
zij in de afgelopen jaren door het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen (OCW) zijn aange-
spoord om hun interne veiligheid te 
verbeteren. Met name het beschermen 
van gevaarlijke stoffen (chemisch, 
biologisch, radiologisch, nucleair) 
tegenover personen die een moed- 
willige intentie hebben om gevaarlijke 
stoffen te ontvreemden, staat hoog 
op de agenda. 

Dit zijn slechts twee voorbeelden van 
maatregelen in het onderwijs ten aan-
zien van veiligheid. Het is een trend 
dat het onderwijsdomein steeds meer 
wordt aangesproken op zijn eigen 
verantwoordelijkheid om de interne 
veiligheid binnen de organisatie te 
verbeteren. Er is een verschuiving zicht-
baar van aandacht voor safety (voor-
komen van incidenten als brand en 
ongevallen) naar security (voorkomen 
van onveiligheid door moedwillig 
handelen van personen binnen en 
buiten de organisatie). De klassieke 
aandacht voor safety, zoals arbo en 
milieu als onderdelen van veiligheid, 
dient verbreed te worden naar een 
meer integrale aanpak van veiligheid. 
Deze integrale benadering houdt in 
dat het middelbaar beroepsonderwijs 
(mbo), hbo en wo inspanningen moe-
ten leveren om verschillende veilig-
heidsonderdelen (denk aan arbo, 
milieu, gevaarlijke stoffen, sociale 
veiligheid en incidenten) meer in 
samenhang met elkaar te organiseren. 

Veilig onderwijs: een groeipad naar volwassenheid 

In welke mate is de 
rolopvatting bepalend 
voor de keuze van 
veiligheid?

Drs. Abderrahman Kaouass
Drs. Roeland de Koning

Highlights

n Zonder inzicht in rolopvattingen
geen borging van veiligheid.

n Integrale veiligheid combineert 
processen van arbo, safety, security 
en IT.

n Integrale veiligheid borgt eenduidig-
heid in het beeld van de veiligheids-
situatie. 

n Een maatschappelijke of educatieve 
rolopvatting bepaalt de effectieve 
organisatorische inrichting van 
veiligheid.

n De organisatie van veiligheid is 
een groeipad van een functionele 
vorm naar een integrale vorm van 
veiligheid.

1 In dit hoofdstuk zullen de mbo-, hbo- en wo-sector uitgelicht worden. De vo-sector wordt niet behandeld. 
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Naast safety dus ook aandacht voor 
security. Security is binnen het onder-
wijsdomein, in tegenstelling tot safety, 
nog een te ontwikkelen functie in 
de bedrijfsvoering. Dit is verklaarbaar 
vanuit de geschiedenis en de aandacht 
voor veiligheid, maar betekent dat er 
ook een intensieve weg te bewandelen 
is voor het onderwijsdomein. 

De nadruk op integrale veiligheid als 
samenhang van onder meer safety en 
security is een wenselijke ontwikke-
ling. Echter, indien deze samenhang 
niet voldoende wordt doordacht 
vanuit de context van het onderwijs-
domein, bestaat het risico dat de inte-
grale benadering niet tot de gewenste 
resultaten leidt. Het is belangrijk om 
te starten met het vaststellen van de 
rolopvattingen die bepalend zijn voor 
het onderwijs.

Welke rolopvattingen zijn 
bepalend voor het onderwijs?
Veiligheid staat nooit op zichzelf, 
maar dient altijd te passen binnen de 
context van de omgeving. Veiligheid 
is ook geen neutraal begrip dat 
ongeacht het type organisatie op een 
en dezelfde wijze georganiseerd en 
geborgd kan worden. Daarvoor is 
veiligheid te diffuus. 

De reden hiervoor is dat er geen 
objectieve maatstaven zijn voor wat 
nu veiligheid of onveiligheid is. Is dat 
het aantal incidenten? En welke inci-
denten dan? Is dat het veiligheidsge-
voel onder studenten en docenten? 
Is dat de bescherming van vitale 
belangen binnen het onderwijs? 
Deze discussie is niet bevredigend als 
de context van de omgeving er niet 
bij wordt betrokken. De keuzes dienen 
altijd het resultaat te zijn van inzicht 
in de context van het onderwijs-

Tabel1: Bouwstenen serious gaming

Security incident Voorbeelden

Direct tegen
personen 

Een man is in maart 2009 doodgestoken nabij een school in 
Amsterdam. De steekpartij heeft plaatsgevonden op het gezamenlijke 
schoolplein van een aantal basisscholen. Tevens zouden er volgens 
AT5 geruchten zijn dat het slachtoffer een leerlingenbegeleider is.

In 2008 wilden in Uithoorn lonsdalers en allochtonen een schoolruzie 
beslechten op de kermis. Daarnaast werden op een school in Heerlen 
lonsdalejongeren opgewacht door allochtonen en werd in Rotterdam 
een blanke scholier mishandeld, omdat hij omging met allochtone 
leerlingen. 

Leerling dreigt recent na het drama in Alphen aan den Rijn in 2011 
op een Apeldoornse school met misdaad. Een tiener dreigde met 
een misdrijf ‘als in Alphen’ op zijn school in Apeldoorn. 

Indirect tegen
personen 

In 2004 zijn vernielingen gepleegd en de ramen van een ROC 
in Dokkum beklad door vandalen. Er werden vier ramen door 
ontploffingen vernield en een gebouw werd beklad met suggestieve 
racistische teksten. Verder zijn rondom de school 17 auto’s beklad 
en vernield. 

De inloggegevens van een docent aan een lyceum in Oss zijn in 
maart 2011 misbruikt om uit naam van die docent een link naar een 
seksueel getinte website op het intranet van de school te plaatsen.

Verboden
goederen 

De gemeente Amsterdam gaat in 2008 onderzoek doen naar 
drugsgebruik onder scholieren. 

Bij een steekproef in Rotterdam werden op de helft van de scholen 
sporen van cocaïne gevonden.

Direct tegen 
goederen

Een hogeschool constateert dat er beduidend meer pasjes in omloop 
zijn dan dat er medewerkers zijn. Met name uittreding van personeel 
of het wijzigen van een functie leidt ertoe dat personen onbevoegd 
toegangspasjes en sleutels in bezit hebben.

Een hogeschool in het zuiden van het land constateert dat er een 
toename is van diefstal van computers tijdens open dagen in het 
weekend. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het beveiligings-
regime is ingericht op werkdagen van 09.00 tot 18.00 uur. 

In 2006 is bij een universiteit sprake geweest van diefstal van 
gevaarlijke stoffen. Het ging om stoffen die schadelijk kunnen zijn voor 
de volksgezondheid.
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domein. Een zinvolle discussie over 
integrale veiligheid binnen het onder-
wijsdomein dient daarom te starten 
met het inzicht in de rolopvattingen.

Maatschappelijke versus 
educatieve rolopvatting
Wij onderscheiden twee rolopvattin-
gen binnen het onderwijsdomein, te 
weten de educatieve en de maatschap-
pelijke rolopvattingen. De educatieve 
rolopvatting is een ‘enge’ benadering 
te noemen. Onderwijsinstellingen zien 
zichzelf als een kennisomgeving waar-
in kennis wordt ontwikkeld en over-
gedragen aan studenten en leerlingen. 
Studenten zijn afnemers van kennis-
producten. De gehele organisatie is 
ingericht om het beste onderwijs en 
de juiste kennisproducten op de juiste 
wijze over te dragen aan studenten en 
leerlingen. 

De tweede rolopvatting is de maat-
schappelijke rolopvatting. Hiermee 
wordt bedoeld dat onderwijsinstellin-
gen zichzelf een maatschappelijke rol 
toedichten, die verder gaat dan alleen 
het onderwijzen van leerlingen/stu-
denten. Het gaat om de positie van 
onderwijsinstellingen als middel voor 
maatschappelijke vraagstukken. 
Scholen als bindingskracht voor socia-
le cohesie. Gedeelde rolopvattingen en 
normen binnen een samenleving zijn 
een indicator voor dit niveau van so-
ciale cohesie. Naast kennisoverdracht 
ook aandacht voor het streven naar 
sociale cohesie. 

De educatieve en de maatschappelijke 
rolopvatting staan niet op zichzelf, 
maar liggen in het verlengde van 
elkaar. Deze rolopvattingen zijn geen 
normatieve duidingen van goede of 
minder goede rolopvattingen. Wij 
doen geen uitspraken of de ene rol-

opvatting beter is dan de andere. Wij 
behandelen deze rolopvattingen gelijk 
en staan stil bij de vraag wat de 
gevolgen hiervan zijn voor integrale 
veiligheid. 
De primaire bestaansgrond voor een 
onderwijsinstelling is het onderwijzen 
van haar doelgroep (de educatieve rol-
opvatting). Afhankelijk van de rolop-
vattingen van de onderwijsinstelling 
door de jaren heen, is er ook sprake 
van een maatschappelijke rolopvatting 
die richting geeft aan het handelen 
van de instelling. De invulling en 
positie van de maatschappelijke rolop-
vatting verschilt per onderwijsinstel-
ling. Dit verschil komt onder andere 
voort uit bijvoorbeeld het aantal inci-
denten, de geografische locatie van de 
instelling, de omgeving waar de instel-
ling zich bevindt en de samenstelling 
van haar doelgroep. 

Functionele veiligheid versus 
integrale veiligheid
Het tweede deel van dit hoofdstuk 
gaat in op de organisatorische inrich-
ting van veiligheid en het onderscheid 
dat wij maken tussen functionele en 
integrale veiligheid. Veiligheid is de 
laatste tijd steeds meer een bedrijfs-
voeringsvraagstuk van onderwijsin-
stellingen geworden. De veiligheids-
functie en haar processen zijn van 
secundair belang binnen de bedrijfs-
voering van onderwijsinstellingen en 
daarmee krijgt het ook navenant aan-
dacht. Van oudsher is een functionele 
scheiding in de organisatie van veilig-
heid waar te nemen (arbo, safety, 
security, informatie). We duiden dit 
als functionele veiligheid. De laatste 
jaren ontstaat daarbij een toenemende 
aandacht voor een aparte security-
functie binnen onderwijsinstellingen 
(als gevolg van het toenemen van 
security-incidenten). Kenmerk van 

functionele veiligheid is de aanwezig-
heid van een hoog professionaliteitsni-
veau binnen de functionele kolommen 
en het benoemen van risico’s per 
functionele kolom. Dit is een effectie-
ve aanpak van veiligheid, nadeel is dat 
deze aanpak voor de bestuurder een 
gefragmenteerd en soms onbeheers-
baar beeld van veiligheid kan creëren. 
Het bestuur is veelal reactief naar aan-
leiding van incidenten. 
Integrale veiligheid daarentegen is een 
aanpak om grip te krijgen op alle vei-
ligheidsrisico’s (exclusief dynamische 
risico’s, zoals economische, politieke 
en juridische risico’s voor een organi-
satie) in samenhang met elkaar en om 
gepaste maatregelen in samenhang te 
nemen. Het goed en gezamenlijk 
managen van alle veiligheidsrisico’s 
binnen een organisatie, zonder inte-
grale veiligheidsfunctie, is een moei-
lijke opgave. Integrale veiligheid 
maakt gebruik van gemeenschappelijke 
processen, zodat een gemeenschappe-
lijk overkoepelend beeld van de 
veiligheidssituatie ontstaat, ongeacht 
of er sprake is van arbo-, safety-, secu-
rity- of IT-risico’s. Integrale veiligheid 
maakt beheersing en besturing van 
alle veiligheidsfuncties beter. Naar 
analogie van de controllerfunctie in 
de bedrijfsvoering van een organisatie, 
kan de integrale veiligheidsfunctie een 
adviserende rol hebben in het berei-
ken van de strategische doelen van de 
organisatie.

De ontwikkeling naar integrale 
veiligheid
Integrale veiligheid is niet van de een 
op de andere dag bereikt. Als we 
kijken naar andere functies in de 
bedrijfsvoering zien we dat deze 
functies door de jaren heen een groei 
hebben doorgemaakt (bijvoorbeeld 
de kwaliteitsfunctie en de controlling-

Veilig onderwijs: een groeipad naar volwassenheid 
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Figuur 1: Vijf ontwikkelfasen van veiligheid in de bedrijfsvoering

1. Functionele
  veiligheid

2. Procesmatige
  veiligheid

3. Systematische
  veiligheid

4. Beheerste
  veiligheid

5. Integrale
  veiligheid

en heldere rapportages over de veilig-
heidsfunctie. 

Systematische veiligheid
Systematische veiligheid is een orga-
nisatiegraad waarin voor een veilig-
heidsfunctie een organisatiebreed 
beleid is opgesteld en afgestemd met 
de verantwoordelijke voor het pri-
maire proces. Bijvoorbeeld: een arbo-
coördinator in één organisatie-eenheid 
benadert arboveiligheidszaken op
eenzelfde wijze als de arbocoördinator 
in een andere organisatie-eenheid. 
Hiervoor is samenwerking en training 
binnen de functionele kolom nood-
zakelijk. Doordat er sprake is van 
afstemming en samenwerking is het 
mogelijk organisatiebreed te rappor-
teren over de veiligheidssituatie in
de functionele kolom. 

Beheerste veiligheid
Bij beheerste veiligheid is het lijn-
management verantwoordelijk voor
de veiligheidssituatie. Het wordt 
geconfronteerd met alle functionele 
veiligheidsfuncties en stelt eisen (nor-
men, wensen) ten aanzien van de 
informatie over veiligheid. De verant-
woordelijke voor de veiligheidsfunctie 
kan incidenten rapporteren, eenduidig 
beleid formuleren en duidelijke pres-
tatie-indicatoren afspreken. 

Integrale veiligheid
Integrale veiligheid gaat uit van gelijk-
soortige processen (bijvoorbeeld risi-
comanagement, beleidsvorming, cri-
sismanagement, asset-inventarisatie) 
binnen alle veiligheidsfuncties. Dit 
creëert eenduidigheid en vergelijk-
baarheid over de veiligheidsfuncties 
heen. Het lijnmanagement stuurt op 
integrale risico’s. Het management is 
in staat om continue verbetering te 
realiseren op het vlak van veiligheid. 

Functionele veiligheid
Functionele veiligheid is een organisa-
tiegraad waarin sprake is van een vaag 
of niet gedocumenteerd beleid. De 
organisatie benadert de verschillende 
vormen van veiligheid als aparte func-
tionele activiteiten, zonder dat er for-
mele processen zijn beschreven. Er is 
op een afdeling één verantwoordelijke 
persoon voor arboveiligheid, die op 
basis van de incidenten in zijn/haar 
blikveld acteert. Datzelfde geldt ook 
voor de andere functioneel verant-
woordelijken (ICT, milieu etc.).

Procesmatige veiligheid
Procesmatige veiligheid is een organi-
satiegraad waarin per veiligheidsfunc-
tie duidelijk is vastgelegd welk proces 
wordt uitgevoerd. Voor uitvoering van 
het proces zijn rollen en verantwoor-
delijkheden helder vastgelegd. Er 
wordt binnen een veiligheidsfunctie 
één taal gesproken in de regelmatige 

functie). Ook integrale veiligheid zal 
als bedrijfsfunctie moeten groeien. 
Voor integrale veiligheid zal een stap 
gemaakt moeten worden van het func-
tioneel gescheiden monitoren en 
beheersen van veiligheidsrisico’s, naar 
het integraal monitoren en beheersen 
van alle veiligheidsrisico’s.
Wij onderscheiden vijf verschillende 
ontwikkelfasen:
1.  Functionele veiligheid
2.  Procesmatige veiligheid
3.  Systematische veiligheid
4.  Beheerste veiligheid  
5.  Integrale veiligheid 

In figuur 1 wordt een modelmatige 
ontwikkeling van veiligheid in de 
bedrijfsvoering beschreven, op basis 
van deze vijf ontwikkelfasen. Iedere 
stap bouwt voort op de elementen die 
belangrijk zijn uit de voorgaande fase.
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Op basis van de veiligheidssituatie is 
het bestuur in staat om een bestuurs-
verklaring af te geven dat de organisa-
tie ’veilig’ is. Bij deze organisatiegraad 
is de organisatie in staat om zich te 
vergelijken met collega-organisaties en 
gebruikt zij integrale veiligheid als 
competitief voordeel.

Hoe kan het onderwijs integrale 
veiligheid borgen? 
Veiligheid binnen een organisatie is 
het gevolg van de rolopvattingen die 
gelden binnen de context van kennis-
instellingen; een educatieve dan wel 
maatschappelijke rolopvatting. De rol-
opvattingen geven richting aan de 
keuzes die gemaakt worden binnen 
een onderwijsorganisatie. Welke 
gevolgen hebben deze twee rolopvat-
tingen voor de organisatie van veilig-
heid? Afhankelijk van de rolopvatting 
van een onderwijsinstelling is het van 
meer of minder belang om alle risico’s 
in samenhang met elkaar op te pak-
ken en te streven naar integrale veilig-
heid. Bij een onderwijsinstelling waar-
bij de maatschappelijke rolopvatting 
gering of geheel afwezig is, is veilig-
heid veelal instrumenteel van aard. 
De keuzes ten aanzien van veiligheid 
behelzen die maatregelen die alleen 
de objectieve veiligheid borgen. 
Voorbeelden hiervan zijn maatregelen 
tegen brand, ongelukken en crimina-
liteit. De focus ligt op incidenten en 
minder op subjectieve onveiligheids-
gevoelens. Veiligheid houdt ook op
bij de voordeur van de instelling zelf. 
Afspraken met externe partijen 
(Bureau Jeugdzorg, politie, gemeente) 
zijn tot een minimum beperkt en vol-
doen aan wettelijke richtlijnen. 
Veiligheid vanuit een instrumentele 
kijk zal eerder een afgebakend onder-
werp binnen een kennisinstelling zijn, 

die als een aparte kolom georgani-
seerd wordt. 

Bij de maatschappelijke rolopvatting 
daarentegen is veiligheid niet zozeer 
een functionele kolom, maar is veilig-
heid impliciet onderdeel van alle 
facetten van de organisatie. Niet 
zozeer het bestrijden van incidenten 
staat centraal, maar het bieden van 
een veilige werk- en leeromgeving is 
de bestaansgrond van de onderwijsin-
stelling. Hier is zowel objectieve als 
subjectieve veiligheid onderdeel van 
een veiligheidsaanpak. Veiligheid is 
bij deze rolopvatting geen afdeling, 
maar is geïntegreerd in alle organisa-
tieonderdelen. Dus niet alleen de vei-
ligheidsfunctionaris, maar ook leraren, 
leerlingen en overige stafafdelingen 
hebben een gedeelde (sociale) verant-
woordelijkheid. Het is een belangrijk 
streven dat ieder van ons zich reali-
seert dat hij/zij verantwoordelijk is 
voor veiligheid in een (rolafhankelij-
ke) straal rond zijn of haar persoon.

Tot slot
In dit hoofdstuk hebben we aangege-
ven dat de effectieve organisatie van 
veiligheid wordt bepaald door de rol-
opvatting van een onderwijsinstelling. 
Dit heeft zijn weerslag op de organisa-
tieinrichting en de keuzes over veilig-
heid. De organisatie van veiligheid is 
te onderscheiden in een functionele 
vorm en een integrale vorm. Tussen 
deze twee uitersten ligt een groeipad 
voor de ontwikkeling naar integrale 
veiligheid. Indien een onderwijsinstel-
ling een maatschappelijke rolopvatting 
heeft, past de integrale vorm van orga-
nisatie beter, aangezien veiligheid dan 
een cruciaal onderdeel is van het pri-
maire proces. Bij een educatieve rol-
opvatting is een functionelere vorm 
van veiligheid effectiever. Wij zijn van 

mening dat de inzichten in dit hoofd-
stuk leiden tot een betere en meer 
volwassen beheersing van het inte-
grale veiligheidsvraagstuk binnen het 
onderwijsdomein. Het gaat immers 
om het creëren van een veilige leer-
omgeving. Dat is het effect dat moet 
worden bereikt. Wij sporen onder-
wijsinstellingen aan om met deze bril 
naar hun eigen organisatie te kijken. 
Wie gaat deze uitdaging aan?

Drs. Abderrahman Kaouass en 
drs. Roeland de Koning zijn werkzaam 
bij Capgemini Consulting.
Abderrahman Kaouass is gespecialiseerd 
in bestuurlijke veiligheidsvraagstukken. 
Roeland de Koning is gespecialiseerd in 
risicomanagement en integrale veiligheid. 

Voor meer informatie kunt u contact 
met hen opnemen via het e-mailadres:
trendsinveiligheid.nl@capgemini.com 

Veilig onderwijs: een groeipad naar volwassenheid 
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Cyber security van vitale infrastructuur: standaarden als veelzijdig zwaard

Cyber security van vitale infrastructuur: 
standaarden als veelzijdig zwaard

Het afgelopen jaar kenmerkt zich door 
toegenomen aandacht voor cyber 
security. Allerlei verbasteringen van 
de term ‘cyber’ maken het er niet dui-
delijker op, maar de overheid schept 
duidelijkheid in de Nationale Cyber 
Security Strategie (NCSS). Cyber secu-
rity is de nieuwe naam voor informa-
tiebeveiliging. Daarom hanteren we 
voor dit essay de definitie van cyber 
security zoals vermeld in de NCSS 
(zie kader). Onder vitale infrastructu-
ren scharen we voorzieningen die 
essentieel zijn voor het functioneren 
van de maatschappij. Recente gebeur-
tenissen, zoals de verspreiding van 
Stuxnet, maar ook het toegenomen 
hacktivisme als gevolg van de Anti-Sec 
beweging maken de noodzaak van ver-
betering van cyber security duidelijk.

Onderzoek in het kader van Trends 
in Veiligheid geeft aan dat ruim drie-
kwart van de bevolking vindt dat de 
regering extra regel- of wetgeving 
moet creëren ter bescherming van de 
Nederlandse vitale infrastructuren. Dit 
onderschrijft de noodzaak tot verbete-
ring van cyber security, maar verbete-
ring op eigen kracht verdient de voor-
keur boven regel- of wetgeving. 
Standaarden zijn, mits goed gebruikt, 
een uitstekend instrument op weg 
naar een hoger niveau van cyber secu-
rity van vitale infrastructuur. In dit 
essay beschrijven we hoe standaarden 
ingezet kunnen worden als een 
zwaard dat geslepen kan worden, om 
ten strijde te trekken tegen het kwaad 
in de wereld. Daarbij kunnen diezelf-
de standaarden goed van pas komen 
bij het maken van afspraken met leve-
ranciers en sourcingpartijen. Een stan-
daard komt echter pas tot zijn recht 
indien deze wordt ingebed in de orga-
nisatie. Dit vereist zelfreflectie en aan-
dacht op hoog niveau.

Waarom een standaard?
Zoals altijd leiden incidenten tot aan-
dacht voor verbetering van cyber 
security. Denk aan Stuxnet, een digi-
tale aanval op een nucleaire verrij-
kingsfabriek in Iran, of Night Dragon, 
een gecoördineerde aanval op bedrij-
ven in de olie- en gassector. Deze laat-
ste had tot doel informatie over pro-
jecten en andere bedrijfsgeheimen te 
stelen. Recent worden diverse organi-
saties, waaronder overheidsinstanties 
‘geplaagd’ door iets wat de Anti-Sec 
beweging genoemd wordt. Allerlei 
hackers van divers pluimage weten 
de aandacht op zich te vestigen door 
vertrouwelijke en vaak gevoelige in-
formatie van organisaties publiek te 
maken of verstoringen te veroorzaken. 
Vitale infrastructuren zijn nog niet 
getroffen, maar onder het mom van 
hacktivisme zullen er zeker mensen 
zijn die niet schromen ook vitale 
infrastructuur te verstoren.

Dergelijke aanvallen zijn afhankelijk 
van kwetsbaarheden die misbruikt 
kunnen worden. Een van de uitdagin-
gen bij de cyber security van vitale 
infrastructuur is de overgang van 

Hoe kunnen standaar-
den bijdragen aan de 
verbetering van cyber 
security van vitale 
infrastructuur?

Ing. Maarten Oosterink
Drs. Tjarda Hersman

Highlights

n Standaarden werken als een katapult 
in de noodzakelijke verbetering van 
cyber security.

n Standaarden helpen een kader te 
stellen in relatie tot leveranciers en 
sourcingpartijen.

n Standaarden hebben een beperkte 
waarde; kritische zelfreflectie is nodig.

n Marktpartijen moeten tot standaarden 
komen, voordat de politiek met regel- 
en wetgeving komt.

Cyber security

Cyber security is het vrij zijn van gevaar 
of schade, veroorzaakt door verstoring 
of uitval van ICT of door misbruik van 
ICT. Het gevaar of de schade door 
misbruik, verstoring of uitval kan be- 
staan uit beperking van de beschikbaar-
heid en betrouwbaarheid van de ICT, 
schending van de vertrouwelijkheid van 
in ICT opgeslagen informatie of schade 
aan de integriteit van die informatie.

Bron: De Nationale Cyber Security Strategie (NCSS), 
Ministerie van V&J, 15 februari 2011.  
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gesloten en doelspecifieke technologie 
naar standaard en open IT-systemen 
voor de besturing van processen. 
Obscure en kostbare systemen - veelal 
maatwerk - hebben de afgelopen 
decennia plaatsgemaakt voor compu-
ters, zoals ze ook bij u thuis of op 
kantoor zijn te vinden. Dit maakt pro-
cesbesturing vatbaar voor bijna het 
hele scala van bedreigingen die in de 
IT voorkomen. Waar men in meer tra-
ditionele IT door schade en schande 
wijs is geworden en additionele maat-
regelen treft - bijvoorbeeld gebruik 
van antivirusoplossingen en frequent 
bijwerken van software - mist dit 
inzicht nog vaak bij de besturing van 
processen. Mocht het besef er al zijn, 
dan speelt gebrek aan kennis en erva-
ring parten. 

Onder een standaard verstaan we een 
document met erkende afspraken, 
specificaties of criteria over een pro-
duct, dienst of methode. Standaarden 
zijn een goed instrument om - snel en 
zonder grote investering in kennis - 
cyber security te verbeteren. Zelf het 
wiel uitvinden kan ook, maar is kost-
baar en tijdrovend. Bovendien bestaat 
het risico dat iets over het hoofd 
gezien wordt. Het advies is om de 
vruchten te plukken, in dit geval rond 
cyber security van vitale infrastruc-
tuur. Een standaard kan het complex 
van normen, richtlijnen, procedures 
en technische maatregelen in een 
organisatie naar een hoger plan tillen. 
Het is daarbij dan wel zaak om eige-
naarschap te nemen. Dit kan bijvoor-
beeld door sleutelpersonen binnen de 
organisatie (CIO, CISO) eigenaar of 
sponsor van het onderwerp te maken. 
Verder is het essentieel om tot een 
organisatiespecifieke invulling te 
komen. Het klakkeloos kopiëren van 
een industriestandaard en ergens op 

intranet verstoppen, werkt averechts. 
Een industriestandaard is niet meer 
dan het startpunt voor concrete vorm-
geving in lijn met bestaande richtlij-
nen, procedures en werkinstructies in 
de eigen organisatie. Een handreiking 
die ervoor waakt dat u over een com-
plete en actuele set van maatregelen 
en oplossingen nadenkt. 

Naast het feit dat het gebruik van een 
industriestandaard kostenbesparend is 
tijdens de totstandkoming van organi-
satiespecifieke regels en richtlijnen, 
helpt het ook in de afstemming rich-
ting leveranciers en sourcingpartijen. 
Cyber security staat of valt met 
samenhang, waarbij het zaak is om 
leveranciers aan te laten sluiten bij 
de inrichting van uw organisatie. Dat 
verhoogt de cyber security, zonder on-
nodige kosten. Een veelgehoord com-
mentaar uit de hoek van leveranciers 
op het gebied van procesbesturing is 
dat elke klant er zijn eigen standaard 
op nahoudt. Leveranciers stemmen 
hun oplossingen en processen af op 
de breedst gedragen standaard. Alles 
wat een klant anders of extra wil, 
moet betaald worden. Begint u vanuit 
een breed gedragen industriestan-
daard, dan is de kans kleiner dat 
leveranciers een voor u specifieke 
oplossing moeten ontwikkelen. 

Een leverancier is hierbij tegenwoor-
dig niet alleen de partij die u een 
fysiek apparaat verkoopt. Naast pro-
ductleveranciers maakt zo’n beetje 
elke organisatie tegenwoordig gebruik 
van sourcingpartijen bij de inrichting 
en operationele inzet van vitale infra-
structuur. De stelregel dat je voor 
‘corebusiness’ niet uitbesteedt, kunnen 
we inmiddels aan de geschiedenis toe-
schrijven. Veel organisaties hebben als 
beleid dat de leverancier van het pro-

De overheid gaat samen 
met de vitale organisaties 
het gebruik van de gang-
bare minimale ICT-
beveiligingsstandaarden 
op basis van good prac-
tices stimuleren.

Bron: Nationale Cyber Security Strategie
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cesautomatiseringssysteem ook de 
verantwoordelijkheid voor het beheer 
en onderhoud krijgt. Dat betekent dat 
uw cyber security afhankelijk wordt 
van de manier waarop de leverancier 
het beheer uitvoert.

Welke standaard?
Maar welke standaard te kiezen? De 
perfecte standaard bestaat niet, of nog 
niet. Uitzonderingen daargelaten, heb-
ben we het bij de cyber security van 
vitale infrastructuren over procesauto-
matisering. Dit is de besturing van 
processen in industriële en civieltech-
nische toepassingen. Waar voor gene-
rieke informatiebeveiliging sinds jaar en 
dag de ISO 27000-serie bestaat, wordt 
voor de procesautomatisering nog 
gewerkt aan de evenknie: de ISA-99. 

In deze veertiendelige reeks zijn pas 
drie delen beschikbaar. Het zal nog 

jaren duren voordat de reeks compleet 
is. In de tussentijd wordt het kiezen. 
Kiezen voor een generieke IT-standaard 
zoals de ISO 27000-serie, of een keuze 
maken uit de industrie- of regiospeci-
fieke standaarden die nu beschikbaar 
zijn? 

Bij generieke IT-beveiligingsstandaar-
den is de doelgroep breed. In dit geval 
te breed. Hoewel niet expliciet be-
noemd, is de ISO 27000-serie gericht 
op kantoorautomatisering. Daar gel-
den andere doelen en nuances dan bij 
procesautomatisering. Zo ligt bij de 
cyber security van een kantoorom-
geving nadruk op vertrouwelijkheid 
van informatie. Binnen de procesauto-
matisering is de beschikbaarheid of 
integriteit van informatie belangrijk, 
pas daarna komt vertrouwelijkheid. 
Indien de uit de ISO 27000 voorko-
mende ‘best practices’ overgenomen 

Figuur 1: ISO-normen en ISA-99

ISA-99.01.01
Terminology, concepts 
and models

ISA-TR99.01.02
Master glossary of 
terms and abbrevia-
tions

ISA-99.01.03
System security 
compliance 
metrics

Bron: ISA 99 Wiki 
(25 mei 2011)

Common Security Program Technical - System Technical – Component

ISA-99.02.01
Establishing an IACS 
security program

ISA-99.02.02
Operating an IACS 
security program

ISA-TR99.02.03
Patch management in 
the IACS environment

ISA-TR99.03.01
Security technologies 
for IACS

ISA-99.03.02
Security assurance 
levels for zones and 
conduits

ISA-99.03.03 System 
security requirements 
and security assurance 
levels

ISA-99.03.04
Product development 
requirements

ISA-99.04.01
Technical requirements: 
Embedded devices

ISA-99.04.02
Technical requirements: 
Host devices 

ISA-99.04.03
Technical 
requirements: Network 
devices

ISA-99.04.04
Technical requirements: 
Applications, data and 
functions

Cyber security van vitale infrastructuur: standaarden als veelzijdig zwaard

Ruim driekwart (78%) van 
de bevolking vindt het 
(absoluut) noodzakelijk
dat de regering extra 
regel- of wetgeving creëert 
ter bescherming van de 
Nederlandse vitale infra-
structuren.

Bron: TNS/NIPO-onderzoek Trends in 

Veiligheid, juni 2011 in opdracht van 

Capgemini.
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Een voorbeeld daarvan is de WIB-
standaard rond vendor requirements. 
Het WIB is een Europese organisatie 
van eindgebruikers van procesauto-
matisering. Zij hebben op pragma-
tische wijze een standaard opgesteld 
waar leveranciers aan moeten vol-
doen. Een dergelijke standaard is 
regio- en industrieoverstijgend, maar 
behandelt slechts één facet: de verant-
woordelijkheid van de leverancier. 
Een dergelijke standaard ‘werkt’ alleen 
maar als deze samenvalt met richt- 
lijnen en maatregelen in de eigen 
organisatie. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat deze standaard 
ingepast wordt in de ISA-99-serie. 

Waar op te letten bij implemen-
tatie?
Naast dit risico van tunnelvisie rich-
ting de leverancier bestaat er ook nog 
het risico dat een standaard ingevoerd 
wordt zonder daadwerkelijk navolging 
te krijgen in de haarvaten van de orga-
nisatie. Een standaard vindt z’n succes 
in de juiste balans tussen procedures, 
die door mensen gevolgd worden en 
zinvolle ondersteuning door techni-
sche maatregelen. In projectvorm een 
standaard inpassen in de bestaande 
bedrijfskaders is één, maar deze daad-
werkelijk onderdeel van de ‘way of 
working’ maken is een tweede. Een 
standaard en de afgeleide richtlijnen 
dragen alleen bij als ze bekend zijn en 
gebruikt worden. Zeker voor proces-
automatisering is dit een imminent 
risico, omdat het onderwerp zich vaak 
op grote afstand van CIO, risk manage-
ment en IT bevindt. 

Waar de lijn tussen IT en directie 
tegenwoordig kort is, wordt proces-
automatisering nog te vaak verstopt 
onderin de organisatie. Best vreemd, 
als je bedenkt dat het falen ervan vaak 

worden, kan dit betekenen dat maat-
regelen - bedoeld om de vertrouwe-
lijkheid te waarborgen - een averechts 
effect op de beschikbaarheid hebben. 
Het standaardvoorbeeld is het uitscha-
kelen van gebruikersaccounts na een 
aantal foutieve aanmeldpogingen. Dit 
is een effectief middel tegen onge-
wenste toegang tot informatie, maar 
kan een procesoperator op een stress-
vol moment ook de toegang tot zijn 
besturingsapplicatie ontzeggen. Dit 
kan verstrekkende gevolgen voor het 
bestuurde proces hebben. In dit 
scenario is een verbeterde fysieke be-
veiliging van de werkplek een goed 
alternatief. 

Kortom, een gedegen en toegesneden 
vertaling naar de eigen organisatie is 
essentieel voor het slagen van een ISO 
27000-implementatie. Dat is een tijd-
rovende en kostbare aangelegenheid. 
Ook staan engineers en procesopera-
tors niet te juichen bij de invoering 
van een ‘IT’-standaard, een sociaal 
aspect dat niet onderschat moet 
worden. Een standaard toegespitst 
op de eigen industrie kan rekenen 
op een kortere implementatietijd en 
meer draagvlak in de organisatie. 

Voor een aantal industrieën is er daar-
naast ook nog een land of regiospeci-
fieke standaard of richtlijn. Vaak zijn 
dergelijke standaarden door een 
beroepsvereniging tot stand gebracht 
met als alternatief regel- of wetgeving 
vanuit de overheid. Dergelijke stan-
daarden hebben dan ook vaak een 
semi-dwingend karakter. Voorbeelden 
zijn de OLF-standaarden voor de 
olie- en gasindustrie in Noorwegen en 
de NERC CIP-standaard voor energie-
bedrijven in de Verenigde Staten. 
Dan zijn er ook nog standaarden die 
een specifiek onderwerp aansnijden. 

Onder vitale infrastructuur zijn de vol-
gende vitale sectoren onderscheiden

Energie
Telecommunicatie/ICT
Drinkwater
Voedsel
Gezondheid
Financieel
Keren en beheren oppervlaktewater
Openbare orde en veiligheid
Rechtsorde
Openbaar bestuur
Transport
Chemische en nucleaire industrie
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grotere impact op het bedrijfsresultaat 
of imago heeft dan kantoorautomati-
sering. Het is vervelend als de afdeling 
marketing een dag zonder computer 
zit, desastreus is het als de hartbe-
waking op de intensive care van een 
ziekenhuis stopt of alle spitsstroken 
in Nederland ‘op rood’ gaan. 

Maar zelden valt procesautomatisering 
onder de verantwoordelijkheid van de 
CIO of CISO. Of dit onderwerp wordt 
op één hoop geveegd met kantoor-
automatisering. Als met dezelfde visie 
standaarden bepaald worden, is de 
afstand tot de werkvloer logischerwijs 
ook langer. Er ontstaat het risico dat 
de implementatie van een standaard 
verwordt tot een ‘tick in the box’-
exercitie. Bijvoorbeeld om de com- 
pliance officer positief te stemmen. 
Cyber security werkt pas als het een 
integraal onderdeel van de bedrijfs-
voering is en als zodanig zijn weg 
vindt in nieuwe projecten en dagelijks 
gebruik. 

Wat dat betreft valt er veel te zeggen 
voor het onderbrengen van cyber 
security bij de organisatie die belast is 
met veiligheid. Veiligheid is in de pro-
cesindustrie veelal geïntegreerd in de 
bedrijfsvoering. Zo mogelijk belang-
rijker is de ontwikkeling dat de veilig-
heid van mens en omgeving in toe-
nemende mate wordt beïnvloed door 
de cyber security van procesautomati-
sering. We zien steeds meer inciden-
ten waarbij de verstoring van proces-
automatisering, bewust of onbewust, 
gevolgen heeft voor de veiligheid van 
mens en omgeving.

Conclusie
Standaarden bieden voordelen, zeker 
wanneer cyber security van procesau-
tomatisering pas recent op de agenda 

staat. In dit geval geldt: beter goed 
gekopieerd dan slecht verzonnen. 
Zelf doen betekent onnodige kosten 
maken en risico lopen. Beleg het 
onderwerp op de juiste plek in de 
organisatie en maak bijvoorbeeld de 
CIO eigenaar van het onderwerp. 
Zorg er wel voor dat daarbij het ver-
schil tussen kantoorautomatisering en 
procesautomatisering duidelijk is. 
Standaarden bieden kansen om snel 
en goedkoop op vlieghoogte te 
komen. Daar aangekomen is het wel 
zaak om de organisatie zich het 
onderwerp eigen te laten maken. Op 
eigen kracht stort een standaard snel-
ler ter aarde dan ze van de grond is 
gekomen. 
Nu er nog geen de facto standaard is 
voor procesautomatisering, bieden 
beroeps- of industrieverenigingen en 
andere samenwerkingsvormen een 
goede basis om tot complete en gedra-
gen standaarden te komen. Er wordt 
niet alleen geprofiteerd van elkaars 
kennis en ervaring, er kan ook een 
vuist worden gemaakt richting leve-
ranciers en overheid. Het uitblijven 
van initiatief door marktpartijen kan 
leiden tot regel- en wetgeving rond 
cyber security van vitale infrastruc-
tuur, iets waar vanuit de publieke 
opinie al draagvlak voor bestaat. 
Betrokken partijen doen er goed aan 
zelf tot standaarden te komen, voor 
de politiek het overneemt.

Kortom, standaarden zijn een veel- 
zijdig zwaard in de verbetering van 
cyber security, ook voor vitale infra-
structuur. Een zwaard dat slechts 
effectief is in de handen van een 
deskundig gebruiker, die bereid is 
kritisch naar zichzelf te kijken en zijn 
manier van werken aan te passen.

 

 

Ing. Maarten Oosterink is managingcon-
sultant bij Capgemini en gespecialiseerd 
in informatiebeveiliging, waaronder 
vitale infrastructuren. Tevens leidt hij 
de Information Risk Management & 
Security gemeenschap. 
Drs. Tjarda Hersman is management- 
consultant bij Capgemini. Zij is bestuurs-
kundige en criminoloog en nauw betrok-
ken bij nationale veiligheidsvraagstukken. 

Voor meer informatie kunt u contact 
met hen opnemen via het e-mailadres:
trendsinveiligheid.nl@capgemini.com 
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Geen crisisbeheersing zonder 
sociale media

Crisiscommunicatie bij de 
overheid is gedateerd
De bestaande crisiscommunicatie en 
informatievoorziening vanuit de over-
heid voldoen steeds minder door de 
komst van de sociale media.

Geen monopolie op crisis- 
communicatie
Het medialandschap is de laatste jaren 
fors veranderd door de komst van 
internet en sociale media, zoals Hyves, 
Twitter et cetera. Dat noopt ook tot 
verandering in de wijze waarop de 
overheid in (dreigende) crisissituaties 
communiceert. Dit gaat verder dan 
alleen de noodzaak van een grotere 
snelheid waarmee de overheid naar 
buiten treedt. Vanzelfsprekend komen 
burgemeesters en andere autoriteiten 
niet meer weg met ‘geen commentaar’ 
of ‘wij zijn een crisis aan het managen 
en als wij de belangrijkste beslissingen 
hebben genomen, komen wij bij u (de 
burger) terug.’ De traditionele benade-
ring volstaat niet meer en een nieuwe 
aanpak is noodzakelijk.

De populaire reputatiebenadering van 
(overheids-)communicatie is passé, 
volgens Regtvoort en Siepel.1 Com-
municatie richtte zich vaak vooral op 
het neerzetten van een merk of op het 
tonen van de activiteiten van de 
gemeente (bestuurder) om een crisis 
te bezweren. Kenmerkend voor deze 
vorm van informatievoorziening is de 
eenzijdigheid. De overheid of het 
bedrijf zendt, de klant/ burger ont-
vangt. De zender neemt hierbij een 
paternalistische houding aan: hij weet 
wat goed is voor de ontvanger. 
Prachtig voorbeeld is de inmiddels 
klassieke reclamezin: ‘Wij van 
WC-eend adviseren WC-eend.’

Kan de crisisbeheersing 
nog zonder de inzet van 
sociale media?

Roy Schinning
Walter de Koning
Han Hopman
Kohinoor Samsom 
Menno van Duin

Highlights

n Burgers willen actief worden betrokken 
in het crisiscommunicatieproces.

n Sociale media beginnen aan een 
opmars binnen de crisisbeheersing.

n Sociale media, dé extra informatiebron
voor burgers, media en bestuurders.

n Het belang van relatiemanagement 
binnen de crisiscommunicatie.

n De start met integratie van sociale 
media binnen de crisisbeheersing is 
laagdrempelig.

De recente overheidscampagne rond 
terrorismebestrijding (www.neder-
landtegenterrorisme.nl) wordt door 
Regtvoort en Siepel als een voorbeeld 
genoemd van deze (achterhaalde) 
reputatiebenadering. Ook in Neder-
land kunnen zich aanslagen voordoen, 
maar de overheid is erop voorbereid 
en vraagt hierbij uw steun en alertheid. 
Of de burgers daar behoefte aan heb-
ben en wat zij überhaupt van dit thema 
vinden, blijft buiten beschouwing.

Kern van de boodschap is dat niet 
reputatie maar relatie centraal moet 
staan. Bij de relatiebenadering draait 
het om communicatie en interactie, in 
plaats van de klassieke zender-ontvan-
gerrelatie. De samenleving wordt niet 
alleen geïnformeerd, maar ook betrok-
ken. In dit geval dus bij (dreigende) 
crises en de nasleep. 
Daarbij draait het om drie basisdoel-
stellingen:1
n Informatievoorziening; mensen  

informeren over de situatie, het 
verloop daarvan en de genomen 
maatregelen.

n Schadebeperking; mensen waar-
schuwen voor dreigende situaties.

n Betekenisgeving; betekenis geven 
aan een crisissituatie en de gebeur-
tenissen in een breder perspectief 
duiden.

Crisiscommunicatie in 
de praktijk
Een recent voorbeeld van een situatie 
waarbij de overheid meer relatie-
gericht had kunnen handelen, is de 
grote brand op het bedrijventerrein 
van de gemeente Moerdijk. 
Op 5 januari 2011 ontstond brand bij 
chemicaliënbedrijf Chemie-Pack. Zo- 
wel de regio Zuid-Holland Zuid als 

1 F. Regtvoort en H. Siepel, Risico en Crisiscommunicatie; Succesfactoren in crisissituaties, Coutinho, Bussum, 2007. 
2 W. Jong, F. Regtvoort en H. Siepel, Als het op communiceren aankomt; crisiscommunicatie voor (loco)burgemeesters, NGB, Den Haag, 2009.

Geen crisisbeheersing zonder sociale media
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ste sociale mediasite in Nederland. 
Andere sites als Facebook en LinkedIn 
volgen op redelijke afstand. Twitter is 
hierbij de hekkensluiter. Ongeveer 
2,5% van de Nederlandse bevolking 
heeft een Twitteraccount. 

Ondanks het geringe aantal gebruikers 
van Twitter, heeft dit medium een 
enorme impact op de crisiscommuni-
catie. Reacties via Twitter op radio- en 
televisie-items worden gestimuleerd. 
Nieuwsitems als verkiezingsuitslagen 
worden steeds meer gedeeld via 
Twitter. Ook zijn journalisten zelf 
actief op Twitter en volgen zij poten-
tiële nieuwsfeiten of uitspraken van 
autoriteiten over interessante onder-
werpen. Tevens is het mogelijk tweets 
te volgen via andere kanalen dan 
Twitter zelf. Dit vergroot het bereik 
van de berichtgeving. 
Dit actieve gebruik door de journalis-
tiek kan een verklaring zijn voor de 
steeds groter wordende rol van 
Twitter in de crisiscommunicatie. 
Twitter ondersteunt het zogenaamde 
realtime nieuwskarakter waaraan de 
maatschappij steeds meer behoefte 
lijkt te hebben.

Het feit is dat sociale media een steeds 
grotere positie krijgen in Nederland, 
waarmee men rekening dient te houden.

Crisismanagement anno nu
Momenteel gebruiken hulpverlenende 
instanties informatie uit verschillende 
bronnen, veelal afkomstig uit de eigen 
organisaties. In de eerste plaats wordt 
gebruikgemaakt van informatie uit de 
meldkamer, die vervolgens wordt aan-
gevuld met gestructureerde gegevens 
uit de eigen systemen (object- en om-

Rotterdam-Rijnmond ondervonden 
last van de effecten van de brand.

Door middel van Twitter-berichten 
waren de ontwikkelingen ter plaatse 
te volgen, voor eenieder die actief is 
op Twitter. De organisatie van het 
crisismanagement kon deze stroom 
van informatie onvoldoende benutten 
en beïnvloeden, met als gevolg dat zij 
een informatieachterstand opliep ten 
opzichte van de burgers.

Een onbedoeld positief effect van de 
sociale media voor de hulpverleners 
van de regio Midden- en West-
Brabant is de bijstandsverlening van 
de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze 
regio besloot namelijk op basis van 
tweets bijstand te verlenen. Zij 
waren afhankelijk van de sociale 
media, omdat het lastig was contact 
te krijgen met de getroffen regio via 
de reguliere kanalen.3 

Zowel de theorie als de praktijk laten 
zien dat aan de monopoliepositie van 
de overheid op crisiscommunicatie 
een einde is gekomen, als gevolg van 
de onomkeerbare opkomst van sociale 
media. Overigens is dit niet per defi-
nitie bedreigend voor de overheid, 
want sociale media hebben ook een 
toegevoegde waarde. De overheid lijkt 
vooralsnog echter onvoldoende in te 
spelen op de kansen en mogelijk-
heden die deze nieuwe stroom aan 
informatie biedt. 

Sociale media in Nederland
Sociale media zijn ‘upcoming’ in 
Nederland. Ongeveer 54% van de 
Nederlanders heeft een Hyves-
account.4 Daarmee is Hyves de groot-

3 Evaluatierapport GRIP 2, Zeer grote brand, Chemie-Pack Moerdijk, 5 januari 2011, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, pagina 11. 
4 Hyves: 9,1 mln Nederlands (januari 2011); Facebook: 4,2 mln Nederlands (2-06-2011, checkfacebook.com); Twitter: 418.621 (20-02-2011, Twirus.com);
LinkedIn: 2,6 mln (februari 2011, Infographic van A.Verde).
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gevingsinformatie). Ten slotte wordt 
de informatie benut, die de hulpver-
leners ter plekke zelf waarnemen. Al 
deze informatie wordt meegenomen 
in het besluitvormingsproces van de 
bestuurlijke leiding en vormt voor de 
bestuurlijke autoriteit en operationele 
leiding de basis om de pers te woord 
te staan.

Daarnaast zijn informatiemanagers bij 
veiligheidsregio’s opgeleid en geoefend 
om informatie afkomstig vanuit deze 
’interne’ bronnen te structuren en 
bruikbaar te maken voor het besluit-
vormingsproces. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat pas sinds 2008 op 
regionaal niveau actief wordt gestuurd 
op het netcentrisch delen van infor-
matie tussen verschillende hulpver-
leners. Tot op heden is beperkt struc-
turele aandacht geschonken aan de 
informatiewaarde van externe bron-
nen, zoals die van de sociale media. 

Wel zijn er inmiddels initiatieven be-
kend waarbij in de crisiscommunicatie 
gericht gebruik is gemaakt van de 
informatievoorziening vanuit de socia-
le media. Zo waren bij het schietinci-
dent op 5 april 2011 in Alphen aan de 
Rijn, twee Twitter-watchers actief. 
Ondanks dergelijke initiatieven lijken 
de formele route voor informatiever-
strekking en -verwerking en de wijze 
waarop de huidige informatiemana-
gers zijn opgeleid en geoefend, belem-
merend te werken bij het nemen van 
de volgende structurele stap in de 
ontwikkeling van crisiscommunicatie. 

Validatie van informatie
Een van de belangrijkste dilemma’s 
van de overheid is de validatie van de 
informatie. Overheidsinstanties acte-
ren nog steeds vanuit het principe dat 
zij dé regisseur zijn van juiste en vol-

ledige informatie over een ramp of 
crisis. Zij hebben de neiging alleen 
gecontroleerd - en soms zelfs gecen-
sureerd - informatie te delen. Sociale 
media werken niet conform dit princi-
pe. Daarin kunnen individuele menin-
gen immers grote invloed uitoefenen 
op de waarde van de informatievoor-
ziening.

De uitdaging voor de overheid is 
informatie, afkomstig van burgers via 
sociale media, te integreren in de 
eigen gestructureerde informatie. Door 
een goede weging van de individuele 
berichten, kan zowel de besluitvor-
ming van de bestuurlijke leiding als 
de crisiscommunicatie worden ver-
beterd en versneld.

Een voorbeeld van een grootschalig 
economisch negatief effect van onvol-
doende geverifieerde informatie is de 
communicatie vanuit Duitsland over 
de EHEC-bacterie. Meerdere malen 
hebben overheidsinstanties moeten 
terugkomen op de vermeende bron 
van deze bacterie. Enorme schade-
posten voor diverse boerenbedrijven 
waren het gevolg. Er was door Rus-
land zelfs een importverbod afgekon-
digd op diverse producten afkomstig 
uit Europa.

Sociale media als leidend para-
digma voor crisiscommunicatie
De tijd is rijp voor de overheid om 
sociale media structureel bovenaan 
de agenda te plaatsen, als waardevolle 
informatiebron voor rampen en crises. 
De brand in Moerdijk lijkt de trigger 
te zijn om initiatieven te ontplooien. 
Overal in het land worden congressen 
en workshops georganiseerd, om het 
belang van sociale media te laten 
inzien. Verder blijkt dat bij recente 
incidenten, zoals in Alphen aan de 

Geen crisisbeheersing zonder sociale media
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gen voor de vormgeving van de 
besluitvormingscyclus. De bestaande 
structuur, die een vast vergaderritme 
en een vergaderklok kent, moet worden 
heroverwogen. De burger neemt niet 
langer genoegen met eens per paar 
uur een persconferentie. Belangrijke 
feiten met een hoge nieuwswaarde 
over slachtoffers, schade en betekenis-
geving aan de crisis, moeten snel 
worden gedeeld. De besluitvormings-
cyclus moet in dit licht worden 
bezien en aangepast.

Het accepteren van sociale media als 
bron betekent een revolutie binnen 
het crisismanagement!

The new way of acting
Dat de sociale media een positie moe-
ten krijgen binnen de crisiscommuni-
catie is evident. Niet alleen de stem, 
maar ook de tekst en videobeelden 
van de bevolking kunnen niet meer 
worden genegeerd. De tijd van de 
betrouwbare en alleswetende overheid 
is definitief voorbij.

Uit wetenschappelijk onderzoek5 
blijkt dat de sociale media en het 
internet allerlei mogelijkheden bieden 
voor inzet met ondersteuning vanuit 
de bevolking. Dit vergt een andere 
kijk op samenwerking tussen hulp-
diensten: meer rekening houden met 
en gebruikmaken van de veerkracht 
van organisaties, de samenleving en 
de zelfredzaamheid van de burgers.

De trend die zich heeft ingezet in de 
wereld van crisisbeheersing en ramp-
bestrijding is helder. Sociale media 
zijn niet alleen een bron, zoals televi-
sie en radio, om informatie te ontvan-
gen. Ze geven vorm aan een geheel 

Rijn en tijdens de brand op het ran-
geerterrein Kijfhoek (Zwijndrecht,  
14 januari 2011) actief gebruik is 
gemaakt van sociale media tijdens 
de incidentbestrijding.

Hoe kunnen sociale media een inte-
graal onderdeel gaan uitmaken van 
crisismanagement? Sociale media 
moeten een positie krijgen binnen de 
bestaande informatie- en communi-
catiestructuren. Deze acceptatie gaat 
verder dan het volgen van tweets en 
het gebruiken van filmmateriaal vanaf 
YouTube.

De huidige houding van de overheid 
moet veranderen. Van autoritair zen-
den van crisisinformatie naar relatie-
management met burgers en bedrij-
ven. De eerste stappen worden nu 
gezet, maar er is nog een lange weg te 
gaan. Hierbij kan de overheid niet 
alleen ’gratis’ informatie gebruiken van 
internet, maar de gebruikers van het 
internet verwachten tevens informatie 
te ontvangen. Door deze relatie seri-
eus te nemen en direct aan te gaan 
met burgers en bedrijven, kan er een 
wederzijdse waardevolle informatie-
uitwisseling ontstaan.

Voor de informatiemanagers vergt het 
een andere wijze van omgaan met 
informatiebronnen. Zij zullen, naast 
informatie uit traditionele kanalen, 
informatie afkomstig van sociale me-
dia moeten filteren. Door deze infor-
matie te gebruiken, ontstaat een volle-
diger beeld van de ramp of crisis, die 
van waarde is voor de crisismanager, 
bestuurders en crisiscommunicatie.

Het accepteren van sociale media bin-
nen crisismanagement heeft ook gevol-

5 Lectorale rede van dr. Menno van Duin bij het NIFV, 1 februari 2011.

nieuwe dimensie, namelijk de weder-
zijdse communicatie. Burgers, bedrij-
ven en media kunnen nu actief deel-
nemen aan een discussie en eigen in-
formatie aandragen, die bijdraagt aan 
de beeldvorming van de hulpdiensten.

En nu de praktijk!
De crisisorganisatie moet nu reeds 
actie nemen om de mogelijkheden 
van de sociale media concreet in de 
bedrijfsprocessen op te nemen. Hier-
voor moeten onderdelen worden voor-
bereid, zoals procedures, afspraken, 
informatiemanagement en voorlichting.

In de voorbereidingsfase (preparatie-
fase) is het van belang op strategisch 
niveau te besluiten welke sociale 
media te gebruiken. Elk medium heeft 
immers een aantal karakteristieke 
eigenschappen. Hyves en LinkedIn 
zijn meer geschikt voor netwerken en 
onderwerpspecifieke discussies, terwijl 
Twitter zich veel meer leent voor het 
verspreiden van nieuwsberichten. 
Daarnaast is sms een krachtig commu-
nicatiemiddel, dat door de meerder-
heid van de burgers wordt begrepen 
én gebruikt.

Tevens moet er autorisatiebeleid wor-
den opgesteld over het gebruik van 
sociale media binnen de crisisorgani-
satie. Cruciale functionarissen hierin 
zijn de informatiemanagers en voor-
lichters. Bovendien is het raadzaam 
een overzicht te krijgen van alle vor-
men van communicatie met sociale 
media, van en naar een crisisorgani-
satie. Deze kennis biedt een basis 
om informatiestromen beheersbaar 
en bestuurbaar te krijgen.
Een aantal concrete acties voor de 
preparatie van de crisisorganisatie:
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n Het openen van eigen accounts op 
sociale media-sites en deze actief 
vullen en volgen.

n Het gebruikmaken van opensource 
software (bijvoorbeeld TweetDeck), 
hetgeen zoeken binnen sociale 
media vereenvoudigt.

n Communiceren naar burgers en 
bedrijven via welke media er ten 
tijde van een crisis wordt gecommu-
niceerd.

n Het inrichten van een (virtueel) net-
werk waarmee alle binnenkomende 
berichten worden verzameld en 
overzichtelijk gerepresenteerd, ten 
behoeve van het operationele crisis-
team.

n Voor de mobiele telefoons en tablets 
(zoals de iPad) een ’crisis-app’ ont-
wikkelen, waarmee burgers eenvou-
dig en vooral snel informatie over 
een incident kunnen doorgeven aan 
de crisisorganisatie.

Het inrichten van een ‘rampenwebsite’ 
met een grote verwerkingscapaciteit6, 
voor de communicatie met burgers en 
pers. Tijdens een ramp publiceert de 
crisisorganisatie hier alle informatie, 
inclusief kaartjes en foto’s met Google 
Maps. Dit is een actuele website die 
door de burgers en pers kan worden 
geraadpleegd. 

Tijdens de uitvoering (repressiefase) 
lijkt de interactie tussen de voorlichter 
en de informatiemanager van cruciaal 
belang. De informatiemanager is 
immers verantwoordelijk voor het 
analyseren, interpreteren en delen van 
operationele informatie, terwijl de 
voorlichter een gedegen verhaal dient 
te maken ter publicatie. Men dient 
nog sneller te reageren op bericht-

geving vanuit de verschillende infor-
matiekanalen. Dit maakt de functies 
uitdagender en complexer. Voor 
beide functionarissen betekent de 
integratie van sociale media een 
verrijking van hun bestaande functie.

Sociale media is de nieuwe trend en 
voor crisismanagement de missie om 
hiervan optimaal gebruik te maken! 
Overheid: see you@Twitter!

Roy Schinning, Walter de Koning, 
Han Hopman en Kohinoor Samsom zijn 
managementconsultants bij Capgemini. 
Menno van Duin is lector crisisbeheersing 
bij het NIFV en de politieacademie.
Roy Schinning is gespecialiseerd in orga-
nisatie- en beleidsvraagstukken op het 
gebied van veiligheid bij ministeries, 
veiligheidsregio’s en ziekenhuizen. 
Walter de Koning richt crisisorganisaties 
in, verbindt kennis en personen in veilig-
heidgerelateerde (innovatieve) projecten 
en is docent organisatiekunde aan de 
Hogeschool Wageningen.
Han Hopman adviseert directies van 
grote en middelgrote bedrijven, brand-
weerregio’s en ministeries bij de inrichting 
van de ICT en de Informatievoorziening.
Kohinoor Samsom is projectmanager 
voor zowel de publieke als private markt. 
Zij is gespecialiseerd in projecten op het 
snijvlak van organisatieveranderingen en 
ICT.
Menno van Duin is lector Crisisbeheersing 
(NIFV en Politieacademie) en decaan 
van de opleiding Master of Crisis and 
Public Order Management (MCPM). 
Inmiddels zo’n 25 jaar actief op het ter-
rein van rampen en crises; onderzoekend, 
evaluerend, assisterend/consulterend en 
erover docerend.

Voor meer informatie kunt u contact 
met hen opnemen via het e-mailadres:
trendsinveiligheid.nl@capgemini.com 

6 Uit onderzoek naar het incident in Moerdijk blijkt dat de huidige capaciteit van websites voor crisissituaties soms ontoereikend zijn. 
Bron: Crisis werkplaats ‘Wijsheid van de massa’, 10 dagen Moerdijk, januari 2011.
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Legitimiteit in het veiligheidsdomein 

‘De legitimiteit van de overheid gaat over 
de mate waarin burgers het optreden van 
de overheid vrijwillig accepteren. Zonder 
legitimiteit geen overheid. Veiligheidszorg 
door de overheid vraagt om vertrouwen 
en legitimiteit.’1

Dit essay gaat over legitimiteit in het 
veiligheidsdomein. Legitimiteit gaat 
over de bestaansgrond en acceptatie 
van een organisatie. Op het eerste 
gezicht lijkt legitimiteit een abstract 
onderwerp. Toch is inzicht in dit 
onderwerp belangrijk om te begrijpen 
waarom organisaties altijd maar bezig 
zijn met vernieuwingen en verbeterin-
gen. De schrijvers van dit hoofdstuk 
stellen vast dat de legitimiteit van 
organisaties in het veiligheidsdomein 
onder spanning staat. Dit vanwege het 
gebrek aan externe legitimiteit in het 
veiligheidsdomein. Voor dit hoofdstuk 
staan drie vragen centraal: Wat 
betekent legitimiteitsspanning in het 
veiligheidsdomein? Wat zijn de oor-
zaken van deze legitimiteitsspanning? 
Hoe externe legitimiteit concreet in
te vullen?

Wat betekent legitimiteitsspan-
ning in het veiligheidsdomein?
Voordat we ingaan op legitimiteits-
spanning is het van belang het begrip 
legitimiteit te definiëren. We hanteren 
de volgende definitie voor legitimiteit: 
het als rechtvaardig en juist aanvaarden 
van een bepaald verschijnsel. Of simpe-
ler gezegd: om geaccepteerd te wor-
den moet een organisatie de ‘goede 
dingen’ doen én de ‘dingen goed’ 
doen. Zowel de organisatie zelf als de 
omgeving van de organisatie kan een 
oordeel vellen in hoeverre de ‘goede 
dingen’ gedaan worden en of deze 
‘dingen goed’ gedaan worden. 

Hoe kunnen veiligheids-
organisaties verzekerd 
blijven van acceptatie 
door de maatschappij?

Drs. Abderrahman Kaouass
Drs. Joep Cremers 

Highlights

n Legitimiteit in het veiligheidsdomein 
staat onder spanning.

n Gebrek aan externe legitimiteit is 
oorzaak van spanning in legitimiteit.

n De veiligheidsprofessional is de 
centrale figuur om externe legitimiteit 
vorm te geven.

n Het realiseren van legitimiteit vraagt 
om dialoog en een lange adem.

1 Veiligheid en vertrouwen, Kernen van een democratische rechtsstaat. Raad voor het openbaar bestuur, januari 2011.

Wanneer een organisatie zelf, op basis 
van haar professionaliteit, dit oordeel 
velt, spreken we over interne legitimi-
teit. Wanneer de omgeving, zoals 
politiek, burgers of andere organisa-
ties dit oordeel velt, hebben we het 
over externe legitimiteit. 
Legitimiteitsspanning is een situatie 
waarin er geen balans is tussen interne 
en externe legitimiteit. Organisaties 
hebben hun eigen beeld gecreëerd van 
hun functioneren, dat in zekere mate 
los staat van de omgeving waarin zij 
opereren. De eisen die het veiligheids-
domein zelf stelt ten aanzien van zijn 
functioneren, komen onvoldoende 
overeen met de eisen en verwachtin-
gen van de omgeving (politiek, samen-
leving en media). De interne legitimi-
teit overheerst de externe legitimiteit. 

Legitimiteit in het veiligheidsdomein

Onbalans interne en externe 
legitimiteit

Er is hiervan een treffend voorbeeld. 
Op 22 oktober 2007 brandt in de voor-
middag de Elleboogkerk in Amersfoort 
af, die huisvesting bood aan het 
Armando Museum. Deze brand heeft 
veel media-aandacht gehad, waaronder 
ook via social media. Evaluatie van 
de inzet van de brandweer laat zien 
dat er sprake is geweest van een 
professionele inzet. Er is voldaan aan 
relevante richtlijnen (zoals aanrijtijden). 
Desalniettemin zijn door de lokale 
bevolking en de pers vraagtekens en 
kanttekeningen geplaatst bij het optreden 
van de brandweer. Op het internet 
circuleerden immers al foto’s en filmpjes 
die door omwonenden genomen en 
gefilmd werden, voordat de brandweer 
ter plekke aanwezig was. Er is voldaan 
aan de interne legitimiteit, maar 
onvoldoende aan de externe legitimiteit.
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voorbeeld bij de Strategische Reis van 
de brandweer. Voor de toekomst staat 
het voldoen aan maatschappelijke ver-
wachtingen hoog op de agenda van de 
brandweer. Daarbij zorgen de recente 
bezuinigingsplannen ervoor dat nog 
vaker wordt overwogen taken door de 
markt te laten uitvoeren.

Waar in het verleden externe legitimi-
teit voornamelijk gericht was op het 
‘wat’ (de goede dingen doen), wordt 
momenteel van een organisatie ver-
wacht zich ook over het ‘hoe’ (de din-
gen goed doen) te verantwoorden en 
daarvoor steun te krijgen. In de 
huidige samenleving hebben burgers, 
media en andere professionals een 
duidelijke mening over hoe een pro-
fessionele organisatie, zoals de politie, 
invulling geeft aan haar maatschappe-
lijke opdracht. En ze willen dat naar 
die mening geluisterd wordt.

Wat betekent legitimiteitsspan-
ning in het veiligheidsdomein?
Organisaties in het veiligheidsdomein 
zijn vaak intern gericht: de politieman 
weet wat juist optreden is en de rech-
ter is dé expert als het over uitspreken 
van vonnissen gaat. Dat daar geen 
mening van de buitenwacht meer voor 
nodig is, is echter een achterhaalde 
gedachte vanuit verschillende oorzaken.

Zo brengt bijvoorbeeld de intrede van 
de netwerkmaatschappij met zich mee 
dat ‘klassieke veiligheidsorganisaties’, 
zoals de brandweer en de politie ope-
reren in een netwerk van verschillen-
de partijen, die ook een rol hebben bij 
openbare orde en veiligheid. De over-
heid heeft nog wel de monopolie op 
geweld, maar niet meer de monopolie 
op veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan 
de intrede van private partijen, zoals 
particuliere recherchebureaus en 
forensische accountancy. Een van de 
gevolgen van de informatiemaatschap-
pij is de mondige burger, die via soci-
ale media vaak sneller informatie ver-
spreidt over een ramp dan de veilig-
heidsorganisaties.

Om als veiligheidsorganisatie gelegiti-
meerd te worden, door zowel burgers 
als collega-professionals, dient de 
organisatie in de ogen van deze groe-
pen zowel met de ‘goede dingen’ bezig 
te zijn als de ‘dingen goed’ te doen. 
Een herbezinning van taken is dan 
soms op zijn plaats. Mogelijk dat 
andere partijen beter in staat zijn een 
taak uit te voeren, zoals informatie 
verzamelen in het voorbeeld van 
Chemie-Pack of een woningbouwstich-
ting die brandpreventieadvies geeft.
Dit raakt de fundamentele vraag hoe 
een publieke overheidsorganisatie het 
publiek (burgers, media en politiek) 
het beste kan dienen. Dit zien we bij-

Invloed van externe legitimiteit 

De evaluatie van de brand bij Chemie-
Pack in Moerdijk laat dit goed zien. 
Een particulier initiatief, Meldpunt Brand 
Moerdijk, heeft naast de officiële evaluatie 
zelf een onderzoek verricht naar de 
informatievoorziening rond de brand. 
Interessant is dat het rapport inzicht 
geeft in de beleving van omwonenden, 
terwijl de formele evaluatie zich alleen 
richt op de rationele afhandeling van 
het incident. Hoewel beleving subjectief 
is, bepaalt deze wel het beeld dat er 
in de maatschappij is en daarmee het 
vertrouwen in de overheid. De Inspectie 
Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) 
heeft dit rapport in ontvangst genomen 
en ook de toegevoegde waarde van dit 
soort initiatieven erkend als aanvullende 
informatiebron voor de overheid.
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Figuur 1: Externe legitimiteit invulling
geven
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Hoe externe legitimiteit con-
creet in te vullen?
Net als bij andere sectoren is binnen 
het veiligheidsdomein steeds meer 
samenwerking en hybriditeit waar te 
nemen. Zo verzorgen particuliere 
beveiligingsbedrijven surveillances op 
bedrijventerreinen en toenemend ook 
in woonwijken, werken banken en 
overheidsinstellingen samen om cyber 
crime tegen te gaan en verzorgen 
woningcorporaties samen met de 
brandweer brandpreventieprogram-
ma’s. Wat echter specifiek is aan het 
veiligheidsdomein, is dat de kern- 
spelers publieke organisaties (zoals 
brandweer en politie) zijn en geen 
stichtingen (zoals ziekenhuizen en 
scholen). 

Invulling externe legitimiteit

Een duidelijk voorbeeld waarin de ver- 
anderende rol van een veiligheids-
organisatie centraal staat, is de recente 
heroriëntatie van de brandweer in 
2011, de Strategische Reis. In de 
Strategische Reis wordt gekeken naar 
maatschappelijke ontwikkelingen en de 
gevolgen hiervan voor de brandweer in 
de toekomst. Nu de strategie zich moet 
vertalen naar actie, is juist de aandacht 
op externe legitimatie van belang. Door 
in contact met de omgeving te blijven 
en te toetsen of de ontwikkeling van de 
brandweer de goede richting op gaat, 
voelen belanghebbenden zich op de 
hoogte. Dit zijn vragen die niet enkel op 
niveau van regionaal commandanten en 
bestuurders gesteld dienen te worden. 
Ook brandweerfunctionarissen die op 
dagelijkse basis overleggen met partners 
(gemeente, politie, woningcorporaties) 
doen er goed aan om met een dergelijke 
open blik naar de omgeving te kijken en 
het gesprek aan te gaan. 

De oplossingen zijn onder te verdelen 
in het aanbrengen van samenhang en 
balans in de vormen van legitimiteit, 
het centraal stellen van de professional 
in het legitimiteitsvraagstuk, het orga-
niseren van dialoog met de omgeving 
en met snelheid en korte lijnen kun-
nen reageren op de omgeving. In al 
deze onderdelen staat de rol van de 
professional centraal.

Samenhang en balans
De interne legitimiteit is meestal strak 
georganiseerd: er zijn afspraken, 
regels en wetten waarin is vastgelegd 
hoe een bestuurder of leidinggevende 
(bijvoorbeeld de minister) kan sturen 
en hoe verantwoording wordt afgelegd 
over behaalde resultaten. Zo zijn 
kwantitatieve normen ontwikkeld (bij-
voorbeeld aanrijtijden) waaraan elke 
veiligheidsregio onder operationele 
omstandigheden moet voldoen. Voor 
externe legitimiteit is vaak minder 
geregeld, mede omdat het minder 
tastbaar is. Hoe stel je immers con-
crete normen vast voor het realiseren 
van draagvlak door de omgeving? Een 
lastige opgave. Daarbij geldt dat de 
sturing en legitimiteit intern en rich-
ting opdrachtgevers veelal voorzien 
in de meer hardere, kwantitatieve 
aspecten en zich daarmee richten op 
het ‘wat’. Juist de zachtere aspecten als 
kwaliteit en beleving (het ‘hoe’) zijn 
lastig in prestatieafspraken te vatten. 

Dat is waar de externe legitimiteit 
waarde kan toevoegen, want profes-
sionals waarmee wordt samengewerkt 
en burgers hebben daar vaak wel een 
beeld bij. Neem het voorbeeld waar 
de brandweer samenwerkt met een 
woningstichting om adviezen in het 
kader van brandpreventie te geven. 
Wanneer betrokken professionals van 
de woningstichting tevreden zijn over 

Legitimiteit in het veiligheidsdomein
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hoe de collega’s van de brandweer het 
doen en de burgers ook positief zijn 
over de advisering, dan is die informa-
tie zeer waardevol als aanvulling op 
discussies over jaarplannen en realisa-
tie met de gemeente. 

Dialoog met de omgeving
Door aan collega professionals en 
burgers te vragen wat zij verwachten 
van de organisatie wordt een dialoog 
opgestart, uitgaande van het idee dat 
de organisatie niet zelf alle wijsheid 
in pacht heeft. En dat is natuurlijk 
in toenemende mate het geval: in het 
veiligheidsdomein is het succes van 
de organisatie mede afhankelijk van 
de effectiviteit van hoe zij samenwerkt 
met, communiceert met, luistert naar 
en vraagt aan haar omgeving.

De dialoog met de burger heeft op 
allerhande manieren vaak al vorm 
gekregen. Door middel van burger-
panels en buurtcontacten geven veel 
gemeenten hieraan reeds invulling. 
Daarbij is het wel oppassen voor een 
te paternalistische insteek. Het risico 
bestaat dat de organisatie graag 
nogmaals uitlegt waarom zij het zo 
belangrijk vindt en het dus zo gaat 

gebeuren. Een dialoog is nu een-
maal tweerichtingsver-

keer op basis 

van gelijkwaardigheid en geen zen-
dingsverhaal, zoals dat vroeger gebrui-
kelijk was. 

Wat organisaties in het veiligheids-
domein minder goed beseffen is dat 
de lopende samenwerking met andere 
organisaties buiten het veiligheids-
domein een heel goed vehikel is voor 
het verkrijgen van legitimiteit. Als de 
politie, de provincie en artsen zeggen 
dat een jeugdzorginstelling als beste 
de begeleiding van een jongere kan 
oppakken en het op die manier heel 
goed doet, dan is dat een erg krach-
tige manier van zeggen dat het goed 
is dat het gebeurt en dat het goed 
gebeurt. 

Om deze dialoog met de omgeving 
gestalte te geven, dient de professional 
deze interactie te bevorderen. Het is 
aan de veiligheidsorganisatie om te 
stimuleren dat er een cultuur ontstaat 
waarbij actief rekenschap wordt gege-
ven van de omgeving. Dit vraagt om 
een bepaalde houding. Communicatie, 
kwetsbaar opstellen en vooral ‘niet de 
wijsheid in pacht hebben’ spelen daar-
bij een grote rol. Dit neemt niet weg 
dat de professional in die dialoog van-
uit de eigen professionele achtergrond 
stelling mag nemen. In geval van de 
heroriëntatie van de brandweer zou 
dit betekenen dat van een brandweer-
man specifieke competenties worden 
verwacht, die tot op heden minder 
van belang waren. Zo kunnen zaken 
als omgevingssensitiviteit en onder-
handelen aan het bestaande profiel 
worden toegevoegd. 

Legitimiteit is van de professional
Legitimiteit mag geen staf- of manage-
mentdiscussie zijn, maar een samen-
spel waarbij de professional centraal 
staat. Dat geeft het belang van de pro-
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fessional aan, maar vraagt ook wat van 
hem. De professional moet voor zich-
zelf en zijn omgeving kunnen uitleg-
gen waarom zijn werk ertoe doet, hoe 
het bijdraagt aan waar de organisatie 
voor staat en wat de maatschappij van 
de organisatie verwacht. Daarnaast is 
de professional de eerste die de dia-
loog met de omgeving aan moet gaan. 
Die brandweerman die de collega van 
de woningbouw vraagt of wat hij doet 
strookt met het beeld dat de woning-
bouwcorporatie heeft en hoe ze het 
nog beter kunnen laten werken. De 
professional voert daarmee niet alleen 
zijn werk uit, maar toetst ook of zijn 
werk voldoet aan de beelden van de 
buitenwereld.

Snel en korte lijnen
Een professional weet wat er speelt en 
kan daar ook snel op inspelen. Door 
legitimiteit en verantwoording niet als 
een jaarcyclus te zien, maar als een 
continue dialoog, ben je als organisa-
tie in staat alert te reageren op impul-
sen uit de omgeving. Nu men gewend 
is op de smartphone overal direct een 
antwoord op te krijgen, lijkt de 
behoefte (of veronderstelde vanzelf-
sprekendheid) van een directe reactie 
alleen verder toe te nemen. Doordat 
de legitimiteit van de werkzaam-
heden een natuurlijk onderdeel wordt 
van het verrichten van de werkzaam-
heden, kan er ook snel en via korte 
lijnen gereageerd worden. Bij de 
brandweer in haar geambieerde nieu-
we bedrijfsmodel, zou dit een proces-
inrichting betekenen waarbij een 
vraag van een horecaondernemer of 
een vergunningaanvrager niet nood-
zakelijk een paar weken duurt, maar 
waarbij de omgeving weet dat op zeer 
korte termijn een reactie valt te ver-
wachten.

Drs. Abderrahman Kaouass en 
drs. Joep Cremers zijn werkzaam bij 
Capgemini Consulting. 
Abderrahman Kaouass is gespecialiseerd 
in bestuurlijke veiligheidsvraagstukken. 
Joep Cremers is gespecialiseerd in crisis-
management en bedrijfsvoering van vei-
ligheidsorganisaties. 

Voor meer informatie kunt u contact 
met hen opnemen via het e-mailadres:
trendsinveiligheid.nl@capgemini.com 

Legitimiteit in het veiligheidsdomein

Tot slot
Dit hoofdstuk gaat over legitimiteit in 
het veiligheidsdomein en de spannin-
gen die hiermee gemoeid zijn. De 
genoemde voorbeelden staan niet op 
zich, maar laten een trend zien. Alleen 
zo kunnen verbeterprogramma’s in 
het veiligheidsdomein begrepen wor-
den. Interne legitimiteit is niet meer 
voldoende voor effectiviteit en draag-
vlak en om externe legitimiteit vorm 
te geven is een andere aanpak nodig. 
Het streven naar externe legitimiteit 
is voor de lange termijn cruciaal om 
te kunnen blijven bestaan. Niet opera-
tionele processen, instrumenten en 
handboeken dienen centraal te staan, 
maar een duurzame relatie tussen de 
veiligheidsorganisatie en haar omge-
ving is de sleutel tot succes. En daar-
bij is legitimiteit niet een wollig begrip 
voor bestuurders, maar een mindset 
van de professional in het veiligheids-
domein.
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Thoughtleadership Capgemini

World Quality Report: cloud leidt tot groeiende vraag naar Quality Assurance
en het testen van applicaties 

De derde editie van het rapport van Capgemini, Sogeti en HP 
onthult dat met name in opkomende economieën de budget-
ten voor Quality Assurance sterk groeien. Nederland moet ten 
opzichte van het buitenland nog een inhaalslag maken op het 
gebied van Testing-as-a-Service en cloudtesting.

Deze uitgebreide studie onderzoekt hoe organisaties in diver-
se sectoren en landen omgaan met de kwaliteit en het testen 
van applicaties. 85% van de onderzochte organisaties erkent 
dat hun applicatieportfolio gerationaliseerd moet worden en 
dat kritische applicaties, gebouwd met verouderde techno-
logie, aan modernisering toe zijn om een hogere efficiency te 

kunnen realiseren. Volgens het rapport zal hierdoor 42% van de organisaties het budget 
voor Quality Assurance en het testen van applicaties verder verhogen. Terwijl bedrijven 
op zoek zijn naar meer flexibiliteit, is het percentage organisaties dat ten minste een deel 
van hun IT naar de cloud heeft verhuisd, gegroeid naar 81%. De opkomst van nieuwe 
technologie, zoals op cloud gebaseerde diensten, wakkert de noodzaak aan voor strin-
genter testen en Quality Assurance, omdat de beveiliging van applicaties vitaal is om de 
kwaliteit te borgen en de risico’s te verminderen.
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Hier treft u een verkort overzicht aan 
van andere interessante rapporten, 
onderzoeken en white papers. Onze 
markt- en IT-experts geven hun visie 
op variërende onderwerpen. Voor een 
kompleet overzicht van ons thought-
leader-gedachtegoed zie
www.capgemini.nl

Onderzoeksrapport Business Process Management in Nederland 2011

Capgemini heeft de tweede editie uitgebracht van het onder-
zoeksrapport ‘Business Process Management in Nederland’. 
Het rapport maakt duidelijk in welke mate Business Process 
Management (BPM) wordt toegepast door Nederlandse orga-
nisaties. Ook zijn de succesfactoren van BPM-initiatieven en 
het gebruik van BPM-technologie geanalyseerd. Daarnaast 
worden zeven essentiële lessen uitgelicht en zeven trends 
waargenomen. Het rapport is op basis van een gezamenlijk 
onderzoek met de Universiteit Utrecht opgesteld.

Business Process 
Management in 
Nederland - 2011

Onderzoeksresultaten

in collaboration with

Business Process Management the way we see it

Trends in Veiligheid 2010
Samen werken aan veiligheid 

Het visierapport bevat een aantal lezens-
waardige essays, waarin verschillende 
ontwikkelingen op het gebied van veilig-
heid worden belicht met de kansen en 
bedreigingen die daarmee samenhan-
gen. De verschillende auteurs geven 
naast een heldere visie ook grensverleg-
gende inzichten en oplossingen op het 
snijvlak van vrijheid en veiligheid. Trends 
in Veiligheid is een informatief en boei-
end rapport voor zowel bestuurders als 
beleidsmakers. 

Onderwerpen die aan bod komen, zijn 
onder meer de bestuurlijke aanpak van 
de misdaad in Nederland, de nood-
zaak van een militaire cyberstrategie, 
de beveiliging van vitale sectoren, het 
veiligheidsgevoel van de burger en net-
centrisch werken, het verbeteren van de 
eigen informatiepositie door gebruik te 
maken van de informatie van anderen.



Met 115.000 mensen in 
40 landen is Capgemini 

wereldwijd een van de meest vooraan-
staande aanbieders van consulting-, 
technology- en outsourcingdiensten. In 
2010 rapporteerde Capgemini Group 
een omzet van 8,7 miljard euro. Samen 
met zijn klanten creëert en realiseert 
Capgemini resultaatgerichte business- en 
technology-oplossingen, toegesneden op 

de klantbehoefte. Als een cultureel diver-
se organisatie heeft Capgemini zijn eigen 
onderscheidende manier van werken, de 
Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik van het 
wereldwijde leveringsmodel Rightshore®.
Meer informatie via 
www.nl.capgemini.com
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