
If you don’t know where you going, 

any road will bring you there. 

De Sturingsdriehoek 



Motto 

  

  

 Not much about 

fighting big fires 

can be learned by 

fighting small ones. 

 www.rizoomes.nl 



Programma 

• Besluitvorming 

• Waarneming 

• Optische illusie 

• Verwachtingspatroon 

• Oefenreflex 

• Sturingsdriehoek 

• Productbenadering 

• Crisismanagement 

 www.rizoomes.nl 



Over deze presentatie crisisbesluitvorming 

Deze presentatie combineert elementen van crisisbesluitvorming 

uit de praktijk van de brandweer en van Schiphol met theoretische 

achtergronden; daardoor lopen abstracte en hele concrete 

begrippen dwars door elkaar.  
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Besluitvorming onder tijdsdruk 

Van:  kijken – denken – 

 doen   

Naar:  kijken – herkennen – 

 doen 

 

 Wat doe je als er niets te 

herkennen valt, er geen 

ervaring is?  

– Vrachtwagenchauffeur Mt 

Blanc 

– Machinist Kanaaltunnel 
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Gewoon wegwezen, 

hoezo ervaring? 
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Gewoon wegwezen, hoezo  

ervaring? 
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Fight or flight response 
• Walter Cannon 1929 

• Autonoom zenuwstelsel vuurt 
neuronen: ‘overkomt je’. 

• Casus ‘Rosmalen’ 

 

Remedie: 

• Voorbereiden op onverwachte 
situaties om f(l)ightresponse 
proberen te voorkomen 

• Trainen, oefenen, opleiden, 
bijscholen, evalueren, etc: 
Allemaal leermomenten 

• Draait om gevoel van 
beheersing situatie 
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Recognition primed decision making 

• Gebaseerd op herkenning 

• Gaat om voldoende 
oplossing, niet de beste 

• Eerste indruk vaak goed 
genoeg als er ervaring is 

• Verwachtte 
incidentontwikkeling wordt 
afgezet tegen mentaal 
model (mentale simulatie) 

• Besluitvormer wil 
handelen, actie 
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Draait om herkenning 

• Voor herkenning is een 

standaard nodig:          

het mentaal model 

• Mentaal model 

opgebouwd door: 

– Ervaring 

– Training en oefening 

– Opleiding en instructie 

– Stereotypen, films, 

soapseries 

– Socialisatie, cultuur 

• Verwachtingspatroon 
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Mentaal model 

Lange termijn 

geheugen 

Werkgeheugen 

Verwachtte 

incidentontwikkeling 

Waarneming 

Indicatoren 

Besluit 

Bevel 

Actie 

Monitoren, ingrijpen 

Patroonherkenning 

Zoeken naar 

indicatoren 

Afstemming 

info 
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Sidestep 

• Recognition Primed 

decisionmaking 

• Sources of Power 

• Sensemaking 

• Cynefin model 
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RPD Model 
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Sources of power 

• Power of intuïtion 

– Patroonherkenning op basis van ervaring 

• Power of mental simulation 

– Snel scenario doorlopen en actie in gang zetten 

• Power of metaphor 

– Analogieën kunnen maken met eerdere incidenten 

• Power of storytelling 

– Exemplarisch leren; pakkend voorbeeld is illustratief 

hoe volledige structuur er uit ziet 
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Sensemaking volgens Weick 

• “In order to convert a 

problematic situation 

to a problem, a 

practitioner must do a 

certain kind of work. 

He must make sense 

of a complex situation 

that initially makes no 

sense”. 
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Elementen van Sensemaking 

• Identiteit 

– (Gewenste) Identiteit 

reflecteert in handelen 

• Retrospectief 

– Achteraf structureren 

• Enactment 

– Creatie van structuren 

en scenario’s 

• Plausibiliteit boven 

nauwkeurigheid 

– Waarheid is wat werkt 

 

• Continue proces 

– Geen begin en eind 

• Socialisatie 

– Komt tot stand in 

interactie met mensen 

• Extractie 

– Patronen worden 

gezien op basis van 

interpretatie 
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Sensemaking model 
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Het sensemaking model impliceert 
dat crisisbestrijders onlosmakelijk 

verbonden zijn met het incident. Met 
andere personen was het een andere 

crisis geworden. 

•www.rizoomes.nl 



Collapse of sensemaking 

Mann Gulch Disaster 

Risico’s 

• Minimale organisatie 

• Snelle dreiging 

• Onduidelijke doelen 

• Geen structuur 

• Geen vertrouwen 

• Slechte communicatie 

Maatregelen 

• Improvisatie 

– Handhaven ‘on the edge of chaos’ 

• Wijsheid 

– Vermijd te veel zelfvertrouwen en 

te veel voorzichtigheid 

• Interactie met respect 

– Vertrouwen, eerlijkheid, zelfrespect 

• Communicatie 

– Complexe situatie is communicatie 

essentieel voor coördinatie 
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Cynefin Framework 
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Waarneming 
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Kijken is filteren 

• Is waarneming wel zo 
betrouwbaar? 

• Tijdcompressie (Haarlem) 
en tunnelvisie (Motorkade) 

• Waarneming is gekleurd 
door ervaring en 
verwachting 

• Waarneming is ook 
verstoord door illusies: 
fouten in grootte, kleur, 
diepte, enz. 

• Optische illusies 
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Verwachtingspatronen 
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Ik zag twee beren 

Broodjes smeren 
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Elk voordeel 

Heb z’n nadeel www.rizoomes.nl 



Wie het laatste lacht, 

Lacht het best 
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Wie zijn billen brandt 

Moet op de blaren zitten www.rizoomes.nl 



Van je fouten 

Moet je leren www.rizoomes.nl 



Oefening baart 

Kunde www.rizoomes.nl 



Baren we kunde? 

Of toch kunst? 

De oefenreflex 
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Hoe realistisch is de oefenpraktijk? 

Oefenreflex, tijdsdruk en valkuilen 
www.rizoomes.nl 



Oefenreflexen 1 

• Karate 

• OB: verwacht een slo 
of een acetyleenfles 
en bestelt AI. 

• AHBM: verwacht 
onverwacht iets met 
gevaarlijke stoffen. 

• Grootschalig: elk 
kwartier briefen (maar 
waarover?) 
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Oefenreflexen 2 

• Kleding in orde? 

• Instappen! 

• Rijroute bekend? 

• Rijden! 

• Is er iemand bekend? 

• Mannen meekijken! 

• Stoppen! Uitstappen! 

• Is er een informant? 

• Linksom verkennen, .. 
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Tijdsdruk oefenen 

• Steeds duidelijker dat falen in crisis wordt 
veroorzaakt door irrationeel gedrag 
– Tunnelvisie 

– Groepsdenken 

– Blindzicht 

– Tijdcompressie 

– Decision Fatigue 

– Information Bias 

• Oorzaak is de psychologie van 
besluitvorming onder tijdsdruk 

• Belangrijk oefendoel nu is om die tijdsdruk 
op te voeren door de oefening in een 
snelkookpan te gieten 

• Let wel: tijdsdruk is geen keuze maar een 
ervaring; je kan tijdsdruk ervaren zonder 
dat er objectief gezien sprake is van haast  
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Tunnelvisie 

• Extreme focus op 
details en bron 
incident 

• Geen overzicht cq 
besef over omgeving 
en consequenties voor 
bedrijfsvoering 

• Voorzitter blikt terug, 
en kijkt niet vooruit 

• Hoofd- en bijzaken 
worden door elkaar 
gehaald 
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Groepsdenken 

• Onder een sterke voorzitter 
in relatieve beslotenheid 
wordt de groep niet kritisch 
en vertoont oogklepgedrag. 

• “Het gaat lekker, he?” 

• Grote tevredenheid, kritische 
opmerkingen worden niet 
geaccepteerd. 

• Onbegrip bij andere partijen 
over gekozen oplossing leidt 
tot uitsluiting en 
passeerbewegingen 
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Tijdcompressie 

• Verlies van tijdsbesef: 
veel minuten voelen 
als weinig. 

• Time outs duren veel 
te lang. 

• Afspraken worden 
niet op tijd 
nagekomen; steeds 
meer acties zijn nog 
niet gebeurd 

• Werktijd tussen time 
outs voelt heel kort 
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Blindzicht 

• Het verhaal vd gorilla 

• Wel kijken maar niet 
zien 

• Wel zeggen, maar niet 
horen; niet ingaan op 
argumenten, negeren. 

• Voorzitter gaat zelf 
allerlei klusjes doen, 
tekeningen maken en 
lijstjes schrijven 

• Je vind wat je zoekt, 
maar vind je ook wat je 
niet zoekt? 
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Decision Fatigue 

• Besluitvorming kost energie 

• Na een paar uur intensieve 

besluitvorming is wilskracht op 

• Resultaat is slechte 

besluitvorming, impulsiviteit of 

passiviteit en terugval op 

standaards die niet passen bij 

de complexiteit van crisis 

• Eerder aflossen en in protocol 

aflosverwachting managen 

• Turkish Airlines 
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Information Bias 

• Neiging om meer info in te winnen 

voor er een besluit genomen wordt 

• Mogelijkheid om steeds meer info 

te krijgen versterkt info bias = 

paradox van netcentrisch werken 

en ICT 

• Chaos vraagt om actie, niet om 

meer info 

• Psychologisch fenomeen, dus 

geen politieke keuze om iets te 

rekken. 
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Probleem…. 

• Grote brandbestrijding leer je 

niet van kleine 

brandbestrijding 

• Vechten / vluchten, tijdsdruk 

• Hoe werkt herkenning 

zonder ervaring? 

• Optische illusies en 

verwachtingspatronen 

• Oefenreflex en valkuilen  

                                               + 

 = Menselijk falen 
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Sleutel.. 

• Rasmussen 

• Sturingsdriehoek 

• Productbenadering 

• Standaardisatie 

• Brandbestrijding = 

projectmanagement 

• Scenario = mentaal 

model = product 
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Rasmussen en sturingsdriehoek 
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Rasmussen: sturing van gedrag 

• Skillbased (Routine) 

– Dagelijks, intuïtie 

– Snel en handig 

– Werkinstructie 

• Rulebased (Regels) 

– Als dan regels 

– Oh ja 

– Procedures 

• Knowledgebased (Kennis) 

– Onderzoek 

– Rationele besluitvorming 
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Sturingsdriehoek 1 

Ervaring 

Procedures Leiderschap 

Skill 

Rule 

Knowledge 
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Sturingsdriehoek 2 

Ervaring 

Procedures Leiderschap 

Standaard 

Standaard 

afwijking 

Inhoud 

Structuur Directief 

Coachend 

Metacognitie Resultaatverplichting 

Inspanningsverplichting 

Afwijking 
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Sturingsdriehoek 3 

Inhoud 

Structuur Directief 

Coachend Metacognitie 

Continuïteit 

Crisis 

KB 

GB 

ZGB =  1PEL 

THV / OGS PEL 

1 Cie 

2 Cie 

Worst Case 

RBP Scenario’s  

= Real case 

Basiszorg MB 
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Sturingsdriehoek 4 

Ervaring 

Procedures Leiderschap 

Skill 

Rule 

Knowledge 
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Sturingsdriehoek 4 

Skill 

Rule 

Knowledge 

Werkinstructie 

Aandachtskaart 

Bereikbaarheidskaart 

Crisisbestrijdingsplan 

Crisisbeheersingsplan 

Aanvalsplan 

Procedures 

Structuur 

Inhoud 
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Sturingsdriehoek 5 

Skill 

Rule 

Knowledge 

Trendanalyse 

Productmeting: op koers, op tijd, op budget 

Bedrijfsvoering: schaderapporten, (bijna) 
ongevalsrapporten 

Incidentonderzoek / ongevalsonderzoek 

Eigen onderzoek, ‘leeragentschap’ 

Gestandaardiseerde afwijking, groot of bijzonder 
incident, mogelijk systeemaanpassing 

Onderzoek OOV / IOOV etc 

Onafhankelijk onderzoek als gevolg van maatschappelijke 
onrust 

(Bestuurlijke) verantwoording 

Ramp na de rampmanagement 

Multidisciplinair / crisis(perceptie) 

Monodisciplinair “marktonderzoek” 
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Productbenadering 
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Wat is het brandweerproduct?  

• Verhaal van de kapotte 

auto 

• Productbenadering met 

leveringsvoorwaarden 

• Brandweer  

– Product = paraatheid? 

– Garantie tot voordeur = 

opkomsttijd 

– Geen meetbare prestatie-

eis of norm 

– “Elke brand is anders” 
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Productbenadering en continuïteit 
• Brand is van de klant en die 

wil er zsm vanaf! 

• Kwaliteit is tempo - tijd  

 is “resultijd”verplichting 
- Klein = 15 minuten 

- Middel = 30 minuten 

- Groot = 60 minuten 

• Standaardafwijking = groot 
maar beheersbaar: RBP 
– Relatie met vergunning 

– Relatie preventie – repressie 

– Standaardinzet = project met 
mijlpalen in tijd-tempo  

– Unité de doctrine 

• Brandweer geografische 
‘bedrijfsbrandweer’ met 
relevant productenpakket 
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Brandbestrijding Ongevalbestrijding 

Gevaarlijke stoffen 

Technische hulpverlening 

Gebouwen Terminal  

Vliegtuighangar 

Vrachtloodsen 

Baanstations  

Verkeerstoren 

Hotels 

Justitieel complex 

Parkeergarage 

Kantoorgebouw 

Gaslek 

Opslag 

oLekkage 

oEmissie 

Tanken Hangars 

KMC / 216 / 400 

Faecaliënstort 

Waterzuivering 

Liften 

Wateroverlast 

Instorting 

Besloten ruimtes 

Vast op hoogte 

Stormschade 

Luchtvaartuigen Crash 

Vliegtuigdeel 

Helikopter 

Kerolekkage 

Hydrolekkage 

Vrachtruim 

oLekkage 

oEmissie 

Tanken pax aan boord 

Tank rescue 

Brandstofopslag en 

vervoer inclusief 

AFS, tankdiensten 

en Total 

Tankputbrand 

Tankbrand 

Leidingbreuk 

Overslag 

Kerolekkage 

Tankwagen 

Instorting 

Besloten ruimtes 

Vast op hoogte 

Stormschade 

Tunnels SPL-tunnel 

oA4 

oTrein 

Zuid Tangent 

Kaagbaantunnel 

Tankwagen lekkage 

Afgevallen lading (OGS) 

Beknelling 

Overig Airside en 

Landside 

Vrachtwagen 

Tankwagen 

Gras / rietbrand 

Onbeheerd 

achtergelaten chemisch 

afval 

Indammen lekkages 

landside 

Reinigen wegdek 

Beknelling 

Storm 

Wateroverlast 

Terreur Explosie NBC incidenten Instorting 

Beknelling www.rizoomes.nl 



Elke brand is anders ? 
 

• Goed mogelijk om branden 

te clusteren naar 

standaardproducten 

(“Fruitoptie”) 

• Gerelateerd aan 

verzorgingsgebied 

• Resultijd op basiszorg 

• Inspanning op 

rampbestrijdingsscenario’s 

• Sturingsdriehoek is 

organiserend principe 

Appels + Peren = Fruit 
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Standaardisatie 
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Standaardisatie 

• Organisatie robuust 

maken en product van 

kunst naar kunde krijgen 

• Performance organisatie 

moet onafhankelijk zijn 

van individuen 

• Externalisatie = meetbaar 

maken inzet. 

• Dus vooraf doelen 

bepalen en vastleggen  

• Taxonomie  

 

 

Uitvoerder Manager 

BWT Bev 

Bev OvD 

OvD HOvD 

HOvD CvD 
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•Hoofdtaak Brandweer 

•Redding •Schadebeperking 

•Enkelen •Velen •Directe schade •Indirecte 
schade 

•Milieu-
schade 

•Bron  

•wegnemen 

•Personen 
weghalen 

•- Gebouw 

•- Voertuigen 

•- Infrastructuur 

•- Verstoorde           
bedrijfsvoering 

•- Verstoorde 

•maatschappelijke  

•processen 

•Emissie: 

•- Bodem 

•- Lucht 

•- Water •Zelfredzaam •Niet zelfredzaam 

•Blussing 

•Neerslaan 

•Afschermen 

•Overdruk 

•Etc. 

•Bron 
wegnemen 

•Omgeving 
afschermen 

•Overleefbare situatie 
creëren 

•Zelfredding 
ondersteunen 

•Bron 
wegnemen 

•Omgeving 
afschermen 

•Bron 
wegnemen 

Doelgerichte cdo voering brandweer 
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BM / OVD als Manager 

• Doelen stellen 

• Nut afweging 

• Middelen bepalen 

• Aansturen / bijsturen 

• Deadlines 

• Toezicht 

• Aflossing 

• Catering 

• Enzovoorts 
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Regelkring 

• Eenheid = Regelkring 

• Als manager mee uitvoert, 

dus in proces duikt, opschalen 

• Altijd zorgen voor monitor 

(bev.) in real time 

tijdsperspectief 

• Bij grote incidenten meerdere 

regelkringen 

• Rol manager: wordt (veilig) 

het doel gehaald? Stuur op 

doelen, de mijlpalen 

Uitvoerder Manager 

BWT Bev 

Bev OvD 

OvD HOvD 

HOvD CvD 
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Scenario’s en aanvalsplannen 

• Standaard incidentbestrijding 
voor scenario’s uit taakmatrix 

• Unité de doctrine 

• Incidentbestrijding is 
projectmanagement 

• Vaste taken vaste functies 

• Tijd tempofactoren 

• Automatische opschaling 

• Nader bericht is mijlpaal 

• Trainen op skillbase nivo 

• Sturen op afwijkingen 
(Rulebased) 
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Doelgerichte commandovoering VBB 

Alarme
ring 

Uitruk Ter 
plaatse 

Start 
blussing  

90% 
knockdown 

Start 
ventilatie 

Ventilatie 
voltooid 

Start 
bevrijding 

 
 

X X + 0,5 X + 3 X + 6 X + 8 

Overleefbare situatie creëren 

Ter 
plaatse 

90% 
Knockdown 

Deuren 
open 

Sloten Uit 

Bevrijden 

Redding 
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Crisismanagement Schiphol 
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STPI 

COPI 

Seconden 
Minuten 

Minuten 
Uren 

BT 

OT 
Uren 
Dagen 

Dagen 
Weken 

Communicatie 

Control 

Control  

Coördinatie 

Crisis 

Continuïteit •www.rizoomes.nl 



Oefendoelen CVO 

• Vergroten van ervaring 
– Inclusief tijdsdruk 

• Vergroten van kennis 
– Inhoud 

• Scenario’s 
• Schadebeelden 
• Beheersmaatregelen 

– Structuur 
• CBPS (OT, BT, GRIP etc) 

• Versterken van leiderschap 
– Voorzitterrol 
– Helicopterpositie 
– Proactief 
– Sturen 

= Learning 

= Teaching 
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CVO oefenscenario’s in sturingsdriehoek 

 
• Onbeheersbare situaties   Niveau 3 

 
 
 
 

• Basis + afwijking    Niveau 2  
 
 
 
 

• Basis oefening      Niveau 1 
 

 
Basisoefeningen standaardiseren uit CBP-s en BNP 

Standaard 

Afwijking 

Standaard 
afwijking 
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Welke scenariotypen hebben we? 

• Verschil tussen alarmering en kwalificatie 
– Kwalificatie verandert fysieke werkelijkheid: VOS 6 

Turkish 

• Schadebegrip zeer divers: 
– Fysieke schade (explosie) 
– Dreiging (bommelding) 
– Gevolgschade (proces gestopt, marktverlies) 
– Domino effecten (explosie, brandoverslag, 

gevolgschades) 
– Imagoschade (negatieve pers, publieke opinie) 
– Herstelschade (directe en indirecte opbouwkosten) 

• Dynamisch of statisch incident? 
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Dynamisch incident is moeilijk 

• Je moet voor het 
incident uit komen 

• Maak dus een plan naar 
de toekomst (project) 
– Wanneer is het klaar en 

wat is het kritieke pad? 

– Organiseer daar je time 
outs etc om heen 

– Maak een shared mental 
model 

– Hou overzicht en 
controleer 

 

• Wat is het? 

• Beweegt het? 

• Hoe snel beweegt het? 

• Welke schade nu en 
straks? 

• Hoe snel beweeg ik? 

• Wanneer heb ik het 
ingehaald? 

• Wanneer is het stabiel? 

• Wanneer is het 
recovered? 

Dit is dus sensemaking! 
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Indeling met standaard en 
standaardafwijking noodzakelijk 

Standaard  

(Statisch, klein)  

• Brand in compartiment 

• Besmetting in vliegtuig 

• 1 Pier buiten bedrijf 

• Grote kerolekkage 

• Bomdreiging 

• Dreiging kaping 

• Crash klein 

• Etc 

Standaardafwijking 
(Dynamisch, groot) 

 

• Brand buiten compartiment 

• Besmetting in Terminal 

• Hele vertrek buiten bedrijf 

• Kerosysteem deels afgesloten 

• Bomexplosie 

• Vliegtuigkaping 

• Crash Groot 

• Etc etc 

Cynefin in ontwikkeling 
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Incidenten: Afwijking? Of niet? 

• 1992 Bijlmerramp 
• 1994 City Hopper 
• 1997 Transavia 
• 2001 Burgerking 
• 2001 Brand toiletblok 
• 2001 9/11 effecten 
• 2003 SARS 
• 2005 Cellencomplex  
• 2006 Bomruiming WO II 5H 
• 2009 Bommelding F16 
• 2009 Crash Turkish Airlines 
• 2011 Aswolk 
• 2011 Fukushima 
• 2012 Dreiging bom V1/V2 
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Bron- en effectproblemen 

• Bronkwalificatie kan groot zijn, 
maar effect op proces SPL klein 

• Bronkwalificatie kan klein zijn, 
maar effect op SPL groot 

• Afstemming tussen CBPS, CP en 
BNT verbeteren om 2e orde 
problemen (foute inzet maakt 
probleem groter) te voorkomen 

• Naast bronkwalificatie uit CBPS, 
drie CVO alarmvormen: 
– CVO Klein 
– CVO Middel 
– CVO Groot 

    

Effect 

Bron 

Hertz autobrand 

Wit poeder 
melding 

G 

K 
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Let op: je wordt niet beoordeeld of je 
het goed hebt gedaan, maar of men 
denkt dat je het goed hebt gedaan. 

Beeldvorming is communicatie 
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Nationale en internationale effecten 

• Incident op SPL in 
seconden wereldnieuws 

• Nog voor goede 
incidentkwalificatie is het 
al internationaal 

• Manage ambassadeurs, 
representatives etc zo 
gauw mogelijk naar lijn  

• Let op LCC, DCC, PCC, OCC 
nabije RCC’s etc: eigenlijk 
grip 5 en 6 noodzakelijk 

• Sluit partijen niet uit, sluit 
ze in 
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Tips 1: logisch dat er van alles mis gaat 

• Het is crisis en dus 
chaos; logisch dus dat er 
van alles mis gaat 

• Je zit er voor een zaak 
waar geen ervaring mee 
is; logisch dus dat er van 
alles mis gaat 

• Fysieke capaciteit van 
incidentbestrijders is 
beperkt; logisch dus dat 
er van alles mis gaat 
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Tips 2: crisisbeheersing gaat nauwelijks 
over bronbestrijding 

• Start zsm proces opvang en 
verzorging; 1e slo’s zijn er snel 
en de pers is er al 

• Verlies je niet te snel in 
verificatie aantal slo’s; 1 + 1 = 
veel 

• Realiseer je je ketenpartners 
intern en extern 

• Crisis is catering: zorg zsm voor 
broodjes en koffie 

• Crisis is continuïteit: regel snel 
continue aflossing met goede 
overdracht 

• Denk vooruit: het nu is net 
voorbij / wordt al afgehandeld 
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Proactie Preparatie Preventie Repressie Herstel Evaluatie 

Hoe we denken 

 dat het gaat 

Hoe het in de 

 praktijk gaat 

Tendens: Processen starten eerder en lopen langer door. 
Voorbeeld Enschede en brand cellencomplex Schiphol 

Parallelliteit vs volgtijdelijkheid 
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Herstel 

• Start zsm hersteltraject 
– Parallel aan CBPS 
– In apart project of in lijn 
– Organiseer liaison met 

CBPS 
– Maak afspraken over 

afschaling: hoe draagt 
overheid bevel weer terug 
over? 

– Wie mag zeggen dat het 
klaar is en het weer 
business as usual is? 

– Manage nog geruime tijd 
allerlei gevoeligheden in 
nazorgteam 

– Start zo nodig BOT op 
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Toekomstige ontwikkelingen ? 

• Normal accidents 
– Complexiteit 
– Strakke koppeling 

• Publieke opinie & perceptie 
– Rampcumulatie 
– Overgevoeligheidsparadox 

• Kwetsbaarheidsparadox 
– Afhankelijkheid technologie 

maakt storingsgevoelig 
– Nadelen innovatieve materialen 

• Dreiging & virtuele rampen 
– Terrorisme 
– Infectieziekten 
– Cybercrime 
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