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VOORWOORD
De rol van burgers bij incidenten en rampen verandert. De overheid vraagt burgers steeds 

actiever voor zichzelf en anderen te zorgen bij (en vooral ook na) een ramp. En we zien 

burgers dat steeds vaker spontaan doen, gesteund door moderne technieken. Nieuws 

verspreidt zich razendsnel over sociale media, en burgers zijn regelmatig eerder ter plaatse 

dan professionals. Het gaat hierbij niet alleen om de omstanders die al ter plaatse zijn 

tijdens een ramp, maar ook andere mensen melden zich spontaan bij incidenten, en mobili-

seren zich steeds sneller om getroffen buurtbewoners te helpen met onderdak, goederen en 

aandacht. 

Voor crisismanagement partners, zoals politie, brandweer, ambulancedienst en gemeenten, 

is de toenemende betrokkenheid van burgers best een hele uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat 

burgers een nuttige bijdrage leveren, maar zichzelf niet in gevaar brengen? Hoe zorg je 

ervoor dat burgers en professionals elkaar niet voor de voeten lopen? En misschien wel het 

belangrijkste aandachtspunt: wie bepaalt wie wat doet – of juist níet doet? 

Een betere interactie tussen professionals en burgers in crisissituaties is al lang onderwerp 

van onderzoek en discussie, waarbij de insteek geleidelijk verschuift naar het organiseren 

en versterken van de samenwerking tussen professionals, georganiseerde vrijwilligers en 

burgers. De reden hiervoor is dat er een steeds sterker besef komt dat alle partijen een 

belangrijke en unieke bijdrage kunnen leveren, waardoor de hele samenleving beter om kan 

gaan met crises. Een betere inzet van burgers en het versterken van hun zelfredzaamheid is 

een complex vraagstuk waar geen simpele antwoorden voor zijn. TNO heeft hier de afge-

lopen jaren veel onderzoek naar gedaan, in samenwerking met onze onderzoeks- en over-

heids-partners. Een aantal resultaten vindt u terug in dit boekje.

TNO bouwt aan een nieuwe visie : Samenredzaamheid. Een visie die gedragen wordt door de 

héle samenleving, en waarin professionele en zelf-zorg in een slimme vorm samengebracht 

worden.  Een netwerk waarbij overheidspartijen, burgers, bedrijven en maatschappelijke 

instellingen gezamenlijke bijdragen leveren aan de crisisbeheersing en waarbij actieve 

burgers en bedrijven gezien worden als essentiële crisispartners, vooraf, tijdens en na een 

incident. Samenredzaamheid is het resultaat als we de losse verbanden verbinden. Een 

fundament waarop je kan bouwen en vertrouwen tijdens crises. 
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Samenredzaamheid gaat niet over het opbouwen van een vaste werkvorm voor crises. Elke 

crisis is anders, met andere betrokken partijen en beschikbare burgers. Spontaan georgani-

seerd maatwerk kun je niet afdwingen, maar wel faciliteren en stimuleren. Samenredzaam 

gaat over het scheppen van de juiste condities voor onderling begrip en effectief samen-

werken. Met begrip van elkaars capaciteiten en beperkingen en open communicatie kunnen er 

mooie samenwerkingsvormen ontstaan tussen overheid, burgers, bedrijven en vrijwilligers. 

Samen voorbereiden, samen reageren, samen leren, samenredzaam. Veiligheid als een geza-

menlijke verantwoordelijkheid: TNO bouwt daar aan.

 

Prof. dr. José Kerstholt

Onderzoeker TNO en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Twente
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SAMEN 
VOORBEREIDEN

Een voor de hand liggend moment om de samenwerking tussen 

professionals en burgers te starten is als er nog niks aan de hand 

is; in de voorbereidende fase. In deze fase kunnen burgers zich 

op individueel niveau voorbereiden maar ook als community. 

Zij kunnen bijvoorbeeld kennis opdoen van risico’s en 

handelingsperspectieven maar in deze fase kan ook hun 

vertrouwen in de overheid en in elkaar worden vergroot. 

Omgekeerd is het voor professionals van belang om meer over 

de community te weten te komen: over kwetsbaarheden, 

maar ook over capaciteiten en mogelijkheden voor samenwerking. 

Deze kennis en capaciteiten kunnen vervolgens worden benut als 

er daadwerkelijk een crisis plaatsvindt.

 
WEL OF GEEN VOORBEREIDING?

Burgers kunnen hun zelfredzaamheid tijdens een incident vergroten door zich goed voor te 

bereiden. Onderzoek wijst echter uit dat mensen geneigd zijn om dit niet te doen. Niet duide-

lijk is waarom dit zo is: hebben ze geen inzicht in de kansen, weten ze niet wat ze kunnen 

doen of volgen ze gewoon anderen in hun sociale omgeving?

In ons onderzoek hebben we relevante factoren onderverdeeld in drie niveaus: 

1.  individueel niveau zoals risicoperceptie

2.  community niveau zoals sociale cohesie

3.  institutioneel niveau zoals vertrouwen.

Hoewel uit onderzoek blijkt dat factoren op alle niveaus invloed hebben op voorbereidend 

gedrag in gebieden die te maken hebben met grootschalige rampen als overstromingen en 

natuurbranden is niet bekend of dit ook het geval is in landen waar de kans op natuur-

rampen kleiner is.  

Uit het onderzoek dat we hebben uitgevoerd in Den Haag bleek dat ook hier de mate waarin 

burgers zich voorbereiden voorspeld kan worden door factoren op meerdere niveaus. 

Burgers bereiden zich meer voor als zij: de kans op een overstroming hoog inschatten, zich 
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meer zorgen maken, mogelijke  maatregelen nuttig vinden, vaker participeren in wijkactivi-

teiten en het gevoel hebben ook daadwerkelijk invloed te hebben.

Als men het gedrag van burgers wil beïnvloeding is het dus niet alleen van belang om naar 

individuele factoren als risicoperceptie te kijken maar ook rekening te houden met factoren 

op community en institutioneel niveau.   

 
COMMUNITY RESILIENCE

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat gemeenschappen na gaan denken over hun eigen 

vermogen om om te gaan met crisissituaties (bewustwording) en acties ondernemen om 

hun weerbaarheid te vergroten? In een onderzoek  beproefden we de werkzaamheid van een 

toolkit (CART: Community Advancing Resilience Toolkit) die gemeenschappen ondersteunt in 

het vergroten van hun weerbaarheid. 

Het onderzoek werd uitgevoerd in Schotland door het Britse Rode Kruis. In totaal werden 8 

workshops gehouden in  zowel landelijke als meer stedelijke gebieden. 4 verschillende 

instrumenten werden beproefd: 

1. Inzicht in de gemeenschap (zoals risico’s en demografische gegevens) 

2. Perceptie van relevante domeinen als onderlinge relaties en zorg

3. ‘Relatie-kaart’, voor een visualisatie van alle relevante partijen 

4.  SWOT analyse, waarmee de kracht, zwakte, kansen en bedreigingen van de betreffende 

gemeenschap in kaart worden gebracht

Belangrijke vraag van de beproeving was in hoeverre de deelnemers na de workshop een 

andere perceptie hadden van belangrijke variabelen als kwetsbaarheid en eigen vermogen 

om met crises om te gaan. 

Algemeen bleek uit de resultaten dat stedelijke gemeenschappen zich na deelname beter 

voelden voorbereid op een crisis dan landelijke gemeenschappen en dat alle typen gemeen-

schappen zich beter in staat voelden om met een crisis om te gaan. 

Naast het feit dat burgers zelfredzamer worden door het volgen van de workshop, krijgen 

burgers ook inzicht in relevante stakeholders en professionele crisisactiviteiten voordat een 

daadwerkelijke crisis plaatsvindt. Hierdoor zullen de verwachtingen ten aanzien van andere 

partijen die tijdens een crisis optreden realistischer worden omdat vooraf duidelijk is 

gemaakt wie wat gaat doen en wie waarvoor verantwoordelijk is. 
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SAMEN REAGEREN
Samenredzaamheid komt vooral tot uitdrukking als zich 

daadwerkelijk een  crisis voordoet. Dan moeten professionals 

en burgers samen aan de slag om de crisis het hoofd te bieden. 

Door taken over te laten aan (competente) burgers hebben 

hulpverleners hun handen vrij voor andere taken, maar daarnaast 

krijgen burgers ook meer (gevoel van) controle over de situatie wat 

gunstig is voor hun herstel na de crisis. 

REACTIE PROFESSIONALS 

Wat doen professionals als zij bij een incident aankomen met burgers die al bezig zijn hulp 

te verlenen? Dit was de centrale vraag van een oefening die in de Veiligheidsregio IJsselland 

werd gehouden. 

Van de 29 ploegen die met dezelfde situatie werden geconfronteerd stuurden vijf ploegen 

(17%) de burgers direct weg en vijf lieten de burgers geheel hun gang gaan. De rest van de 

ploegen stuurde (een deel van) de burgers later weg. 

De belangrijkste reden om burgers weg te sturen 

was de ingeschatte veiligheid. Als professionals 

de situatie als onveilig beoordeelden werden de 

burgers direct weggestuurd. 

64% van de burgers voelde zich gewaardeerd door 

de professionals. De manier waarop men aange-

sproken werd was in belangrijke mate bepalend 

voor de mate van waardering. 

Professionals waardeerden de inzet van burgers 

vooral in termen van informatie en capaciteit. Er 

zijn echter geen expliciete procedures hoe dit 

precies vorm zou moeten krijgen wat burgerinzet 

mogelijk suboptimaal maakt. 

 

Het voelt heel gek 

als er professionals 

aankomen en 

vervolgens uitgebreid 

aan de slag gaan en om 

je heen lopen, maar nog 

niet eens contact 

maken of je aanspreken 

of iets dergelijks.
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COMMUNITY POLICING

De politieorganisatie maakt steeds meer gebruik van de capaciteit, kennis en kunde van 

burgers, vooral in de context van het Gebiedsgebonden Politiewerk (GGPW). 

Algemeen worden voor GGPW drie kernfactoren onderscheiden: samenwerking met burgers, 

organisatievorm en het oplossen van problemen. GGPW gaat dus niet over het simpelweg 

verbeteren van de relatie tussen de politie en burgers, maar het richt zich specifiek op het 

oplossen van een probleem waarbij ook de capaciteit en expertise van burgers (en mogelijk 

private partijen) worden ingezet. De organisatievorm houdt vooral in dat wijkagenten de 

ruimte moeten hebben om oplossingen af te stemmen op de lokale situatie, hetgeen vanuit 

de organisatie zo goed mogelijk gefaciliteerd dient te worden. 

Er is een groot scala aan initiatieven waarin wordt samengewerkt met burgers. Die initia-

tieven variëren in de mate waarin burgers invloed hebben als ook het domein (bijvoorbeeld 

handhaving of opsporing) waarbinnen wordt samengewerkt. Bij de meeste initiatieven is de 

invloed van burgers nog niet zo groot maar beperkt zich tot het geven van informatie (bijvoor-

beeld Burgernet en burgerwachten).  

Door technologische innovaties verandert de interactie tussen burgers en organisaties, 

zowel privé als zakelijk. Steeds meer mensen, en ook de organisaties waar zij mee interac-

teren,  gebruiken digitale communicatiemiddelen. Sociale media zijn ontwikkeld om de 

dialoog met een groot publiek te verbeteren. Door sociale media kan op een snelle manier 

met een grote groep mensen worden geïnteracteerd en het toenemende gebruik ervan 

binnen de politie heeft waarschijnlijk een grote invloed op de relatie met burgers.  

TNO werkt in verschillende projecten (bijvoorbeeld BART! – Burger Alert Real Time – en het 

Europese INSPEC2T) met een breed scala aan andere partners samen aan nieuwe mogelijk-

heden om de samenwerking tussen politie en burgers (en mogelijk private partijen) te verbe-

teren. Daarbij gaat het om zowel de technologie als samenwerkingsvormen die nodig zijn de 

betrokkenheid en het vertrouwen tussen burgers, gemeente en politie, te verbeteren en slim 

samen te kunnen werken. 
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SAMEN HERSTELLEN
Ook bij herstel na een crisis of ramp is samenredzaamheid een 

waardevol concept. Verschillende partijen hebben verschillende 

behoeften of mogelijkheden om bij te dragen aan herstel en het is 

belangrijk die capaciteiten slim te verbinden. Het gaat hierbij niet 

alleen om fysiek herstel, maar ook mentaal. Mensen die getroffen 

zijn door rampen worden vaak blootgesteld aan zeer stressvolle 

ervaringen zoals afzondering van familieleden, verlies van naasten 

of van persoonlijke bezittingen, evacuaties, verstoring van 

essentiële diensten. Dit soort ervaringen kunnen directe of 

lange termijn impact hebben voor individuen, families of 

gemeenschappen. 

SAMENWERKINGSCONCEPT EN PLATFORM

Om het herstel na grote rampen efficiënter te laten verlopen is een samenwerkingsconcept 

en platform ontwikkeld. Het ‘COBACORE’ platform is een veelzijdig online informatie-plat-

form waarmee getroffen groepen eenvoudig behoeftes kunnen delen.

Daarnaast biedt het platform professionele partijen, zoals gemeenten, hulpdiensten en het 

Rode Kruis, informatie waarmee zij het zelf-herstellend potentieel van de gemeenschap 

gericht kunnen ondersteunen. 

Om de waarde van het samenwerkingsconcept en het platform te beproeven is een uitge-

breide evaluatiesessie gehouden met een grensoverschrijdend scenario.

De deelnemers werden, op basis van hun professionele achtergrond, ingedeeld in de 

‘affected community’ (de groep van getroffen burgers), de ‘responding community’ (de groep 

van vrijwillige hulpverleners) of ‘professionals’ (crisismanagement professionals).

Belangrijke bevindingen waren dat: 1) het platform een belangrijke rol speelde in het contact-

leggen tussen de diverse groepen; 2) professionals eerst hun eigen proces volgden. Het 

platform werd gebruikt als een extra aanvullend middel om meerdere geprioriteerde taken te 

kunnen invullen; 3) het platform door de professionals werd gewaardeerd om het overzicht 

dat het platform genereerde. 
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Al met al hebben het COBACORE platform en het samenwerkingsconcept op verschillende 

wijzen impact op de samenwerking tussen burgers en professionals. 

 
PSYCHOSOCIALE NAZORG

Het is van belang dat psychosociale interventies een vast onderdeel zijn van de crisis 

respons en nazorg op de korte én lange termijn. Adequate training van professionele hulp-

verleners en vrijwilligers is een belangrijke randvoorwaarde voor succesvolle psychosociale 

interventies en het is dan ook een van de kernaanbevelingen in alle internationaal erkende 

richtlijnen. 

TNO werkt samen met het Deense Rode Kruis aan het testen van een aantal bestaande 

tools die binnen het Reference Centre for Psychosocial Support van het internationale Rode 

Kruis zijn ontwikkeld voor het bieden van psychosociale hulp aan individuele burgers en 

vrijwilligers.

Het gaat specifiek om drie tools:

1. Toolkit voor community-based psychosociale hulp

2. Toolkit voor psychosociale hulp op basis van sport en fysieke activiteiten

3. Toolkit voor psychosociale hulp en zorg voor vrijwilligers

Deze toolkits worden geïmplementeerd als zogenaamde Training of Trainers (ToT) instru-

menten, waarbij een cascade model voor training wordt gehanteerd dat is gebaseerd op het 

verspreiden van kennis en competenties door verschillende lagen van trainers tot het uitein-

delijk terecht komt bij de beoogde doelgroep. 

Dit is een veel gebruikte trainingsstrategie binnen het Rode Kruis én in het veld van psycho-

sociale hulp. Medewerkers en vrijwilligers die al enige ervaring hebben met psychosociale 

hulp ontvangen een training die hen in staat stelt om de basis training te geven aan 

een  groep vrijwilligers die vervolgens daadwerkelijk aan de slag gaan met individuen en 

gemeenschappen. 

Deze cascade aanpak is een effectieve methode om het leren van vrijwilligers op een goede 

manier te faciliteren en op die manier de vrijwilligers zelf in staat te stellen om hun kennis in 

te zetten en te implementeren in crisis situaties (respons en herstelfase). 
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NAWOORD
In dit boekje hebben we een overzicht gegeven van diverse projecten waar TNO bij betrokken 

is. We hebben laten zien dat het onderwerp burgerparticipatie niet beperkt is tot een speci-

fieke fase in de rampenbestrijding, maar in alle fasen waardevol is. Ook wordt duidelijk dat 

de basis voor optimale samenwerking al in de koude fase kan worden gelegd. 

Wat vooral van belang is voor samenwerking, is om de dialoog aan te gaan. Door open over 

verwachtingen en voorwaarden te spreken ontstaat ruimte voor nieuwe samenwerkings-

vormen tussen overheden, civiele organisaties en burgers. Bijvoorbeeld dat civiele organisa-

ties ‘linking pin’ gaan worden tussen burgerinitiatieven en overheidsactiviteiten, en op 

gelijkwaardige voet met veiligheidsregio’s samenwerken.

Door deze dialoog creëer je bewustwording bij beleidsmakers en professionele diensten 

om rekening te gaan houden met het feit dat burgers initiatieven ontplooien. Ook moeten 

ze hier expliciet ruimte voor laten en voorkomen dat gevaarlijke situaties ontstaan. En bij 

burgers zelf draagt het bij aan het begrijpen op welke wijze zij gestructureerd hulp kunnen 

bieden zodat hun eigen initiatieven meerwaarde bieden ten opzichte van professionele 

hulp (bv. professionele diensten informeren/schaarse middelen koppelen/eigen veiligheid 

vergroten).

Initiatieven op het vlak van samenwerking tussen professionals en burgers, of ze nu wel of 

niet in dit boekje staan, moeten op gestructureerde wijze worden uitgeprobeerd opdat er 

lessen uit getrokken kunnen worden. Omdat anders de inzet beperkt blijft tot wat nu binnen 

wettelijke kaders kan, en er geen andere manier van denken komt die de noodzakelijke 

cultuuromslag zal bewerkstelligen.

Onderzoekers van TNO zien dat er dingen in beweging zijn. Dat willen we koesteren en er op 

doorpakken.
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Burgers leveren steeds vaker een actieve bijdrage aan rampen en incidenten. 

Voor professionele hulpdiensten is dit best een hele uitdaging. Hoe zorg je 

ervoor dat burgers een nuttige bijdrage leveren, maar zichzelf niet in gevaar 

brengen? En wie bepaalt wie wat of juist níet doet? Samenredzaamheid is 

het resultaat als we losse verbanden verbinden. Een netwerk waarbij 

overheidspartijen, burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen 

gezamenlijke bijdragen leveren aan de crisisbeheersing, vooraf, tijdens en 

na een incident. Een betere inzet van burgers en het versterken van hun 

zelfredzaamheid is een complex vraagstuk waar geen simpele antwoorden 

voor zijn. TNO heeft hier de afgelopen jaren veel onderzoek naar gedaan, 

in samenwerking met onze onderzoeks- en overheids-partners. Een aantal 

resultaten vindt u terug in dit boekje.


