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De vanzelfsprekendheid
van de voorbije dag
Door Ed Oomes

Drie trends zullen volgens voormalige lector Brandweerkunde bij het NIFV Ed Oomes de komende
tijd een steeds grotere rol gaan spelen.
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n 2006 zag “De vanzelfsprekendheid van alledag” het licht, mijn lectorale rede over gewoonten in het brandweervak. Inmiddels zijn we
ruim zeven jaar verder en is er een hoop gebeurd. Je zou kunnen
zeggen dat we niet eens meer leven in een tijdperk van veranderingen, maar dat het tijdperk is veranderd. Het tijdperk is naar mijn mening
zelfs zo veranderd, dat we de vanzelfsprekendheid van alledag moeten
verlaten en nog slechts kunnen spreken over de vanzelfsprekendheid van
de voorbije dag.
‘Das war einmal’, zeggen we dan, niet terugkijken maar de blik vooruit
richten. Als de maatschappij is veranderd, verandert het veiligheidsdomein logischerwijze mee, zou je zeggen. Branden zijn er immers niet voor
de brandweer, maar de brandweer is er voor de maatschappij. Op welke
vragen uit de maatschappij moet de brandweer dan een antwoord zien te
vinden? Ik signaleer drie samenhangende trends die in de komende tijd
een steeds grotere rol zullen gaan spelen.

Black Swans
De incidenttypes veranderen in hoog tempo. Vroeger leken alle incidenten enigszins op elkaar omdat er zo vaak brand was, veroorzaakt door
eensluidende regelgestuurde brandpreventie en overeenkomstige bouwstijl. Tegenwoordig zie je dat nieuwe bouwmaterialen, risicogestuurde
brandpreventie en nieuwe (gecomprimeerde) gebouwfuncties leiden tot
een palet aan (maatschappelijke) gevolgen bij brand.
De variatie in incidenten wordt groter en tegelijkertijd neemt de voorspelbaarheid af. Het lijkt wel of elk groot incident uniek is geworden, met
een idiosyncratisch schadebeeld en bijpassend eigen verhaal. Het leidt tot
minder ervaring per incidenttype en vraagt om meer kennis, om andere
organisatievormen en specialismen en om een structurele uitbouw van
de brandweerdoctrine. Eigenlijk gaat het om Black Swans: onverwachte
en onvoorspelbare incidenten met grote gevolgen, waar men achteraf
verklaringen voor zoekt en waarover men met hindsight bias concludeert
dat het onbegrijpelijk is dat niemand het zag aankomen. Management
van Black Swans vraagt om kennis en leiderschap omdat de ervaring per
definitie ontbreekt.

‘Het lijkt wel of elk groot incident
uniek is geworden’
Impactgebied
Waar we vroeger met name het bron- en effectgebied in beeld hadden,
daar zien we tegenwoordig de noodzaak om ook het impactgebied te
managen. Zo kreeg de brand bij Chemiepack in Moerdijk een nationale
impact door live verslaglegging op tv en het uitblijven van deskundige
duiding. En onlangs werd een brand in Leeuwarden ook landelijk nieuws
toen bekend werd dat het slachtoffer tot aan zijn dood aan de telefoon
had gehangen met een centralist. De brand was opeens een verhaal dat
aansloeg op het collectief bewustzijn van Nederland. Met de opkomst
van sociale media zoals Twitter worden incidenten sneller een verhaal
en krijgen daarmee een andere identiteit dan slechts een brand of een
vliegtuigcrash. Hulpverleningsdiensten zijn zich hier niet altijd goed van
bewust. Druk bezig met bron- en effectbestrijding ontgaat ze soms dat ze
opeens onderdeel geworden zijn van een groter geheel. Hun rol is zowel
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die van actor, de redder, als van dader, de foutenmaker en daarmee worden ze tevens slachtoffer.
Die rolwisseling voltrekt zich overigens ook bij slachtoffers, die actor
worden in een incident en daarmee sturing kunnen geven die invloed
heeft op de richting van het incidentmanagement . Hoe gevoeliger een
incident is voor storybuilding, hoe groter de kans dat het impactgebied
zich opent. Dit hangt nauw samen met het vorige punt: hoe zwarter de
zwaan, hoe groter de impact.

Continuïteit vitale infrastructuur
Op maatschappelijk nivo kruipen safety en security steeds dichter naar
elkaar toe omdat het steeds minder van belang is wat de vitale infrastructuur beschadigt, maar dat de vitale infrastructuur is beschadigd.
Verstoringen door safety- en security incidenten hebben een steeds grotere maatschappelijke ketenschade tot gevolg, zoals lange files en onbereikbaarheid van gebieden. Het goed managen van ketenschade wordt
belangrijker dan de bestrijding in het brongebied. De waarde van safety
en security verandert daardoor en is beter te beschrijven vanuit continuïteit en vitale infrastructuur ( functionaliteiten) dan vanuit de bronschade
zelf.

‘Verstoringen hebben een steeds grotere
ketenschade tot gevolg’
De capaciteit van het veiligheidsdomein moet daar worden ingezet waar
de hoogste maatschappelijke opbrengst ligt. In deze benadering gaat het
dan niet zozeer om kosten van paraatheid, maar vooral om de opbrengsten van repressie en incidentmanagement. Dat vraagt om een andere visie
op veiligheid: meer kijken naar kwetsbaarheid en impact op het maatschappelijk proces en minder blind staren op de technische kant van kans
maal effect berekeningen. Zoals Donald Rumsfeld al zei: “We have known
unknowns and unknown unknowns”. Die unknown unknowns vormen
de nieuwe uitdaging voor het veiligheidsdomein, waarbij leiderschap en
kennis belangrijker zijn dan ervaring. De vanzelfsprekendheid van alledag is de vanzelfsprekendheid van de voorbije dag geworden.

Ed Oomes is ruim twintig jaar werkzaam in het veiligheidsdomein. Hij werkte
voor brandweer Amsterdam, het NIFV en Schiphol. Op www.rizoomes.nl schrijft
hij samen met Wendy Kiel artikelen en blogs over brandweer, crisismanagement,
high reliability organizing en impactgebied.

Noot
1 Incidentmanagement is breder dan incidentbestrijding: bronbestrijding, effectbestrijding en
impactbeheersing.
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