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1 Beknopte toelichting 

1.1 SCP Hengelo 

Het Sociaal Calamiteitenplan (SCP) van de gemeente Hengelo, opgesteld in samenwerking met 
IVA Beleidsonderzoek en advies, bestaat uit twee aparte delen, namelijk een Operationeel gedeel-
te en een gedeelte waarin achtergronden en toelichtingen worden gegeven. Deze splitsing in twee 
delen is gebaseerd op het gebruik van een sociaal calamiteitenplan. De eerste prioriteit ligt bij een 
handzaam overzicht van protocollen en afspraken, die in de directe uitvoering van het SCP van be-
lang zijn. Dit Operationele Deel ligt hier voor. 

Daarnaast zal bij menigeen de behoefte bestaan om meer over achtergronden, doel, werkwijze 
toelichting te hebben en bijvoorbeeld over argumentatie van verschillende gemaakte keuzes. Deze 
zaken komen in het aparte Deel Achtergronden & Toelichtingen aan de orde. 

1.2 SCP Operationele Deel 

In dit Operationele Deel wordt eerst een korte beschrijving gepresenteerd van de operationele stra-
tegie als basis van het SCP-Hengelo. Daarna wordt een overzicht gegeven van het werkprotocol, 
dat het SCP-kernteam hanteert als zij bijeenkomt. Vervolgens wordt een checklist op het gebied 
van communicatie gegeven, welke gehanteerd kan worden indien het SCP operationeel is. Ten-
slotte wordt een overzicht gegeven van alle relevante organisaties, al dan niet vertegenwoordigd in 
het SCP-kernteam, en samenwerkingsverbanden. In dit laatste onderdeel wordt ook een overzicht 
gepresenteerd van andere protocollen en plannen van aanpak, die (mogelijk) relevant kunnen zijn 
tijdens de afweging of het SCP al dan niet geactiveerd moet worden of welke gewenste acties door 
‘derden’ uitgevoerd kunnen worden. 
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2 Beschrijving van operationele strategie 

2.1 Het SCP en het kernteam 

Het SCP-kernteam vormt de ‘spin in het web’ in de SCP-werkwijze. Omdat dit team zo’n centrale 
rol speelt in het SCP, lichten we eerst toe hoe dit kernteam eruit ziet en wat haar rol is voordat in 
hoofdstuk 3 de operationele strategie wordt beschreven. Daaraan voorafgaand een korte opmer-
king over de verhouding tussen het SCP-kernteam en de lokale driehoek. 

2.2 Verhouding SCP-kernteam en lokale driehoek 

In Hengelo is er nadrukkelijk voor gekozen dat in situaties, waarin er sprake is van strafrechtelijke 
elementen, dit in eerste instantie binnen de lokale driehoek wordt opgepakt. Zij kunnen eventueel 
besluiten om (op deelaspecten) het SCP-kernteam bijeen te roepen (via de kernteamleden, die ook 
deel uitmaken van de lokale driehoek). 

Het SCP-Hengelo zal met name gericht zijn op situaties, waarin sprake is van vroegtijdige signalen 
over (dreigende) maatschappelijke onrust. In dergelijke situaties zal niet altijd (direct) sprake zijn 
van strafrechtelijke componenten. In dergelijke gevallen kan het SCP-kernteam bijeen worden ge-
roepen. Tijdens hun beraadslagingen houden de twee kernteamleden, burgemeester en politie, 
‘een vinger aan de pols’ voor het geval op enig moment toch sprake is van strafrechtelijke compo-
nenten. Dit kan ook gaan om de strafrechtelijke kant van beschermen/ bewaken en beveiliging. In 
dergelijke gevallen wordt zo gewenst de lokale driehoek nadrukkelijk ingeschakeld en beperkt het 
SCP-kernteam zich tot andere componenten van het voorkomen en/of bestrijden van (verder oplo-
pende) maatschappelijke onrust. Ook kan het SCP-kernteam te allen tijde worden uitgebreid met 
het derde lid van de lokale driehoek, te weten een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie, 
en kan ook in het SCP-proces ten allen tijde en een aantal keren een lokaal driehoeksoverleg ge-
organiseerd worden naast het SCP-beleidsteam. 

2.3 Samenstelling van het SCP-kernteam 

Het SCP-kernteam bundelt: 

- Zoveel mogelijk verschillende netwerken, waarmee het gezamenlijke netwerk de gemeente 
Hengelo omvat; 

- Krachten vanuit de ‘harde’ (politie, gemeente, etc.) en ‘zachte sectoren’ (welzijnswerk, maat-
schappelijk werk, gezondheidszorg) in relatie tot de klassieke crisisbeheersing; 

- Krachten/functionarissen met beslissings- en doorzettingsmacht, zodat (navolging van) besluit-
vorming van het kernteam zo optimaal mogelijk is; 

- Instanties, organisaties, waarvan verwacht mag worden, dat zij vrijwel altijd (in)direct betrok-
kenheid hebben bij het voorkomen en/of bestrijden van maatschappelijke onrust en sociale ca-
lamiteiten. 

Door deze eigenschappen is het kernteam in principe goed in staat om signalen van maatschappe-
lijke onrust en (risico’s voor) sociale calamiteiten in de gemeente Hengelo vroegtijdig op te vangen. 
Het SCP zelf geeft het kernteam handvatten om een zodanig vervolg te geven aan de signalen dat 



SCP-Hengelo Operationele Deel IVA beleidsonderzoek en advies 6 / 31 

toename van onrust en eventuele escalatie in calamiteiten effectief voorkomen worden en de aan-
pak bijdraagt aan de de-escalatie en herstel van de sociale cohesie in de Hengelose samenleving. 

Om het SCP-kernteam snel en werkbaar te houden, verdient het sterk de voorkeur dat het regulie-
re SCP-kernteam in omvang relatief klein is. De bezetting van een SCP-kernteam is lokaal speci-
fiek.  

Het het SCP-kernteam in de gemeente Hengelo kent de volgende samenstelling: 

• De gemeente (burgemeester): voorzitter; 

• De politie (clusterchef Midden Twente); 

• De vertegenwoordiger GGD (Procesleider PSH); 

• Daarnaast wordt per casus besloten het kernteam aan te vullen met het afdelingshoofd Maat-
schappelijke Ontwikkeling van de gemeente dan wel de directeur Welzijnswerk (Scala). 

De eerste twee genoemde SCP-kernteamleden maken ook deel uit van de lokale driehoek (zie 
2.2). 

Het SCP-kernteam wordt vanuit de gemeente ondersteund door: 

- De coördinator Integrale Veiligheid (ambtelijk secretaris); 

- Een communicatieadviseur; 

- Bestuurssecretariaat. 

Vervanging bij afwezigheid wordt binnen betrokken organisatiestructuur geregeld en opgenomen in 
de functiebeschrijving. 

2.4 Ambtelijke voorbereidingswerkgroep 

De eerste bijeenkomst van en de werkzaamheden door het SCP-kernteam worden voorbereid door 
een ambtelijke voorbereidingsgroep. In deze werkgroep hebben in ieder geval de coördinator Inte-
grale Veiligheid en een communicatieadviseur zitting. Per situatie wordt de werkgroep aangevuld 
met andere (coördinerende) ambtenaren en een contactpersoon van de politie. 

In de ambtelijke voorbereidingswerkgroep wordt onder andere beoordeeld of de gerezen situatie 
strafrechtelijke componenten – bijvoorbeeld ook beschermings-/ bewakings- en beveiligingskanten  
- kent, zodat mogelijk eerst de lokale driehoek hierover gaat. In voorkomende gevallen wordt dit 
met de burgemeester kortgesloten en besloten. 

2.5 Signalering en communicatie door en met SCP-ker nteam 

Iedereen vangt signalen op. Vaak wordt hierop effectief geanticipeerd door de persoon zelf, binnen 
zijn/haar organisatie en/of binnen overlegorganen en samenwerkingsverbanden. Bestaat de in-
schatting dat de signalen dermate zijn, dat deze binnen deze reguliere contexten niet adequaat 
kunnen worden aangepakt, dan kan in principe een ieder in Hengelo via eigen organisatie/ netwer-
ken de signalen van maatschappelijke onrust en (risico’s op) sociale calamiteiten doorgeleiden aan 
(een of meerdere leden van) het kernteam.  
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De communicatie over en signalering van maatschappelijke onrust, sociale calamiteiten en eventu-
ele acties vanuit het SCP-kernteam behoort tot de verantwoordelijkheden en taken van de vier 
kernteamleden. In principe kent deze signalering en communicatie een tweezijdig karakter (dus 
tussen kernteam en organisaties, instanties en mogelijk zelfs individuen vice versa). 

Twee zaken zijn hierbij van belang om op te merken: 

1. In principe vormt de individuele burger de ‘kleinste eenheid’ die signaleert en dus mogelijk di-
rect of indirect (via ‘derden’) in contact treedt met het kernteam om deze signalen door te ge-
leiden. Het behoeft dus in principe niet alleen afkomstig te zijn van organisatorische eenheden, 
zoals instanties, verenigingen, e.d.. 

2. Het is en blijft tot de taak en verantwoordelijkheid van ieder individueel kernteamlid behoren 
om ontvangen signalen de afweging te maken om het kernteam al dan niet bijeen te roepen op 
basis van deze signalen (zie de nu volgende paragraaf). 
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2.6 Operationele strategie 

Als een kernteamlid het kernteam bijeen wenst te roepen, meldt hij/zij dit bij de coördinator Integra-
le Veiligheid. In dit contact wordt ook datum en tijd voor het eerste kernteamoverleg afgesproken 
(zie voetnoot!).1 De ambtelijke werkgroep bereidt vervolgens de eerste bijeenkomst van het SCP-
kernteam voor.  

De operationele strategie ziet er in haar geheel als volgt uit: 

 

                                                      
1 Aangezien het bij het SCP (juist) niet altijd hoeft te gaan om directe escalatie en/of crisissituaties hoeft in veel gevallen niet ter-

stond zo’n bijeenkomst ingepland te worden. In gevallen, dat dit wel gewenst is, is de mening van het initiërende kernteam 
hier leidend (zie 2.6). 
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2.7 Bijeenroepen SCP-kernteam 

Het initiërende SCP-kernteamlid heeft de volgende argumenten om het kernteam bijeen te roepen: 

• Een directe aanleiding; 

• Een incident (dreigend, reëel, al dan niet in een reeks); 

• De gevolgen voor en/of te verwachten maatschappelijke onrust; 

• Op basis van ontvangen signalen. 

Het tijdstip van dit bijeenroepen van het SCP-kernteam is afhankelijk van de gesignaleerde ernst 
en urgentie van de situatie. In principe wordt dit per situatie bepaald door het initiërende kernteam-
lid, in samenspraak met de ambtelijke voorbereidingsgroep (c.q. de coördinator Integratie Veilig-
heid). Dit kan inhouden dat op korte termijn een afspraak wordt gemaakt, maar ook dat direct over-
leg noodzakelijk is. Afspraken en afstemming hierover vinden plaats in oefensituaties en vormt ie-
dere keer vast onderdeel van evaluatie achteraf. Let wel: met het aanvaarden van dit SCP-Hengelo 
en deze werkwijze onderschrijft ieder lid van het SCP-kernteam te voldoen aan de oproep van één 
van hen om bijeen te komen.  

Het is goed om te benadrukken dat met het bijeenroepen van het SCP-kernteam en de voorberei-
ding door de ambtelijke werkgroep, het SCP nog niet is geactiveerd. Het feitelijk activeren van de 
SCP-aanpak is één van de centrale besluiten door het kernteam tijdens hun eerste bijeenkomst. 

2.8 Uitbreiding SCP-kernteam 

Afhankelijk van de gesignaleerde maatschappelijke onrust en (risico’s op) sociale calamiteiten be-
hoort het tot de mogelijkheden het kernteam uit te breiden. Zo’n uitbreiding is mogelijk gewenst 
vanwege een specifieke locatie of organisatie in relatie tot de gerezen problematiek. Denk bijvoor-
beeld aan uitbreiding van het kernteam met een directeur van een onderwijsinstelling, wanneer de-
ze school een centrale plaats inneemt in de gerezen situatie. Een ander voorbeeld kan de situatie 
zijn, waarin bijvoorbeeld een voorzitter van een bewoners- of zelforganisatie zitting neemt in het 
kernteam, wanneer de onrust/calamiteiten specifiek deze bewoners- of bevolkingsgroep betreft. 
Ook kan de situatie of de verwachting dat mogelijk strafrechtelijke componenten een rol (gaan) 
spelen ertoe leiden om het SCP-beleidsteam uit te breiden met een vertegenwoordiger van het OM 
(zie ook 2.2 en in Deel Achtergronden 5.5). Tot uitbreiding van het kernteam in een specifieke situ-
atie kan worden besloten  

• Op initiatief van het initiërend kernteamlid in overleg met de ambtelijke werkgroep; 

• Door de ambtelijke werkgroep in overleg met de burgemeester; en 

• Door het kernteam in de eerste of vervolgbijeenkomsten. 

2.9 BOB-procedure 

Centraal in de operationele strategie van het Sociaal Calamiteiten Plan Hengelo staat de zoge-
noemde BOB-procedure (Beeldvorming – Oordeelsvorming – Besluitvormingprocedure). Deze pro-
cedure met aanverwante vragen zijn uiteengezet in Hoofdstuk 3. 

Het uitvoeren van de BOB-procedure door het kernteam kan tot één van de volgende acties leiden: 

- Op basis van BOB wordt besloten het SCP niet in werking te laten treden; 
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- Op basis van BOB wordt besloten om aanvullende noodzakelijke informatie te verzamelen 
door het raadplegen van (één van) de actoren binnen het lokale netwerk van Hengelo (Hoofd-
stuk 5). Mogelijk vormt het besluit tot uitbreiding van het kernteam hiervan onderdeel (zie 2.7); 

- Op basis van BOB wordt besloten om het incident door derden te laten oppakken. Denk bij-
voorbeeld aan een situatie waarin actie tot de reguliere taken en verantwoordelijkheden van 
een organisatie, samenwerkingsverband of een bestaand ander protocol behoort; 

- Op basis van BOB wordt besloten dat er vanuit het SCP-kernteam gezamenlijke interventies 
moeten worden gepleegd (op basis van ernst, omvang, aard, tijd en media-aandacht). 

Na ieder besluit van het SCP-kernteam (behalve in het geval van het besluit het SCP niet in wer-
king te laten treden) vindt steeds opnieuw het BOB-werkproces plaats. BOB is derhalve een cy-
clisch proces (Beeldvorming---Oordeelsvorming---Besluitvorming---Uitvoering---Beeldvorming---
etc.). De uitkomsten van BOB worden vanaf het begin in een besluitenlijst vastgelegd. Teneinde ef-
fectief in staat te zijn om BOB goed uit te kunnen voeren, dient door het SCP-kernteam gebruik te 
worden gemaakt van het SCP-werkprotocol (zie Hoofdstuk 3). 

Gebruik maken van “What if?”-scenario 
In relatie met (dreigende) maatschappelijke onrust en (risico’s op) sociale calamiteiten gaat het 
vaak om samengestelde probleemsituaties. Aangeraden wordt om besluitvorming over wenselijke 
en/of noodzakelijke aanpak niet uit te stellen totdat alle informatie op alle onderdelen van zo’n sa-
mengestelde problematiek ingewonnen en eenduidig is. Juist om van een reactieve naar een 
proactieve positie te komen  is het wenselijk op basis van de – op enig moment beschikbare - in-
formatie zogenoemde “What if?”-scenario’s te ontwikkelen. Wat zijn mogelijke situaties en of drei-
gingen (voor onrust en calamiteiten) gegeven de huidige informatie (: oordeelsvorming) en wat is 
dan noodzakelijk (: besluitvorming)? 

Zo worden verschillende (mogelijke) scenario’s uitgewerkt, waarop mogelijk al acties kunnen wor-
den ondernomen. Natuurlijk wordt daarbij rekening gehouden met mogelijke gevolgen daarvan 
voor (de) andere ‘What if?”-scenario’s. Uit de uitwerking van deze “What if?”-scenario’s komen 
mogelijk ook nieuwe informatievragen naar voren. 

2.10 Afstemming met andere crisisbeheersingsplannen  

Het SCP-Hengelo is niet bedoeld ter vervanging van bestaande reguliere taken en verantwoorde-
lijkheden van individuele ketenpartners en/of samenwerkingsverbanden, overlegorganen, et cetera 
(zie 2.6 Deel Achtergronden). In 2.2 is al gesproken over de verhouding tussen de lokale driehoek 
en het SCP-kernteam. Afstemming geldt verder met name ook voor bestaande crisisbeheersings-
plan en protocollen voor een aantal vormen van maatschappelijke onrust en/of calamiteiten (zie 
Hfst.5, tabel 5.9). Overeenkomsten  tussen deze plannen en het SCP betreffen met name dat het 
allen generieke crisisbestrijdingsfuncties omvatten en dat het voor een deel dezelfde ketenpartners 
(gemeente, politie, GHOR). Verschillen  tussen bestaande crisisbeheersingsplannen en -
protocollen enerzijds en het SCP-Hengelo anderzijds liggen zijn met name in de aard van het type 
incident, het moment van activering (SCP al bij vroegtijdige signalering), het ontbreken van op-
schaling in het SCP (geen GRIP-procedure2) en het potentieel aan mogelijk betrokken ketenpart-
ners bij het SCP. 

Afstemming met andere crisisbeheersingsplannen is natuurlijk zeer belangrijk. In de afwegingen 
van het kernteam wordt altijd bekeken of in de gewenste aanpak niet voorzien wordt door een van 
deze crisisbeheersingsplannen. Bij de beoordeling (door het SCP-kernteam) wordt iedere keer be-
keken of één van de bestaande aanpakken, inclusief crisisbeheersingsprotocollen) in werking zijn 

                                                      
2  GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. Bij een (fysieke) ramp kan worden opge-

schaald langs vier GRIP-niveaus. 
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getreden of ingezet kunnen worden. Dit is ook één van de redenen om de procesleider Psychoso-
ciale Hulpverlening bij incidenten (PSH) op te nemen in het SCP-kernteam.   

In Hengelo is afgesproken dat in situaties, waarbij het reguliere crisisbeheersingsplan (GHOR) in 
werking treedt, het SCP niet in werking treedt. Wel worden de vier SCP-kernteamleden geïnfor-
meerd over het in werking treden van het reguliere crisisbeheersingsplan. Verantwoordelijkheid 
hiervoor en coördinatie ligt bij de gemeente (lees: de burgemeester). Is dit het geval, dan behoeft 
vanuit het kernteam geen extra actie te worden ondernomen (behalve zich ervan te verzekeren dat 
betreffende plan in uitvoering wordt gebracht). Het SCP-kernteam focust dan eventueel alleen op 
gewenste aanvullende maatregelen. 

Na beëindiging van het reguliere crisisbeheersingsplan (en natuurlijk in geval van (risico’s op) 
maatschappelijke onrust en sociale calamiteiten) wordt het SCP-kernteam tenminste éénmaal bij-
eengeroepen om de situatie te bespreken, alsmede een inschatting te maken of in werking treden 
van het SCP alsnog vereist/noodzakelijk is. Dit is met name van belang omdat na beëindiging van 
het reguliere crisisbeheersingsplan de nazorgfase zal starten. Indien er sprake is van in werking 
treden van het Deelplan Nazorg kan het SCP van toegevoegde waarde zijn als concrete uitwerking 
hiervan (afstemming vindt plaats in het SCP-kernteam). 

In situaties, waarbij het reguliere crisisbeheersingsplan (GHOR) in werking is kan door het crisisbe-
leidsteam bekeken worden of hun standaardbezetting moet worden uitgebreid met een vertegen-
woordiger uit andere sectoren.  

2.11 Communicatie 

De aanpak van maatschappelijke onrust en (risico’s op) sociale calamiteiten vormt voor een groot 
gedeelte communicatie. In het SCP-Hengelo wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende 
vormen van communicatie: 

• Communicatie richting direct betrokkenen (zoals slachtoffers, verdachten en verwanten); 

• Communicatie in de richting van (delen van) de bevolking (publieksvoorlichting); 

• Communicatie in de richting van de organisaties van de kernteamleden; 

• Communicatie in de richting van de uitvoerders (met name bij crises, calamiteiten); 

• Communicatie in de richting van ketenpartners; 

• Communicatie in de richting van de gemeenteraad; 

• Communicatie in de richting van media (mediavoorlichting). 

Communicatie tussen actoren ten behoeve van informatiedeling, besluitvorming en monitoring 
wordt beschouwd als crisiscommunicatie. Bij het opstellen van een plan van aanpak, besluit het 
SCP-kernteam tevens over wie verantwoordelijk is voor publieksvoorlichting en/of mediavoorlich-
ting. In principe is de afspraak dat deze communicatievormen onder de verantwoordelijkheid van 
de gemeente, i.c. de burgemeester, vallen. Hieruit vloeit de afspraak met de ketenpartners voort, 
dat de coördinatie van de communicatie in principe bij de gemeente ligt. 

Op het terrein van communicatie wordt in dit SCP-Hengelo zoveel mogelijk aangesloten bij de be-
staande protocollen. Hierbij gelden voor zowel publieks- als mediavoorlichting de volgende richtlij-
nen: 
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- Doel van communicatie; 

- Doelgroep van communicatie; 

- Inhoud en stijl; 

- Communicatiemiddel (matrix); 

- Woordvoerderschap; 

- Tijdstippen; 

- Omgevingsanalyse; 

- Monitoring effect van communicatie. 

Uiteraard is er ook aandacht voor interne communicatie. Netwerkpartners en ambtenaren (zoals 
medewerkers van publieksvoorlichting, balies en de informatie op websites) dienen te worden inge-
licht. 

In Hoofdstuk 4 is een checklist Communicatie en voorlichting in crisissituaties3 opgenomen. 

2.12 Uitvoering plan van aanpak 

Naar aanleiding van de voorgaande stappen stelt het SCP-kernteam zo nodig een plan van aanpak 
op om noodzakelijke korte en lange termijn interventies te plegen. Voor het plan van aanpak geldt 
het volgende format: 

Actie Invulling Ja/Nee 

Wat moet er worden aangepakt   

Hoe moet dit worden aangepakt   

Resultaat   

Deadline resultaat   

Alternatieven   

Directe doelgroep   

Indirecte doelgroep   

Communicatie naar de gemeenteraad   

Wie is verantwoordelijk voor uitvoering   

Publieksvoorlichting   

                                                      
3  Bron: R. Witte, M. Veenstra, K. Schram & F. Kors (2003) Interetnische spanningen. Een draaiboek, Den Haag: SDU, p.108-

111 en bijlage 1. 
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Actie Invulling Ja/Nee 

Mediavoorlichting   

Communicatiemiddel   

Monitoring   

Evaluatie   

Rol SCP-kernteam   

Terugkoppeling naar SCP-kernteam   

 

Ieder overleg van het SCP-kernteam in de uitvoeringsfase wordt vastgelegd door de ondersteuning 
vanuit het bestuurssecretariaat en onder verantwoordelijkheid van de coördinator Integrale Veilig-
heid. Hiervoor geldt het volgende format: 

 

2.13 Nazorg en evaluatie 

In het SCP wordt een onderscheid gemaakt tussen nazorg (terugkeren naar een situatie van 
maatschappelijke rust) en de evaluatie van plan van aanpak. Tijdens de laatste bijeenkomst van 
het SCP-kernteam wordt besproken welke actoren nog acties moeten ondernemen om de maat-
schappelijke onrust op de korte, middenlange en langere termijn te bestrijden. In principe is dit 
een verantwoordelijkheid van de desbetreffende lokale actoren en is het geen verantwoordelijk-
heid meer van het kernteam (tenzij het kernteam hierover anders besluit). Immers, die uitvoering 
van het plan van aanpak heeft geresulteerd in de bestrijding van de sociale calamiteit. 

Het 2e resultaat van de laatste kernteambijeenkomst (evaluatie) is tweeledig: 

• Een korte mondelinge evaluatie door de kernteamleden en eventueel de aangeschoven lokale 
partijen; 

• Het besluit om een verantwoordelijke te benoemen voor de integrale evaluatie (in de regel is dit 
de gemeente). 

Besluit Wie is verantwoordelijk Tijdstip uitvoering besluit 

a.   

b.   

c.   

….   

z.   
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2.14 Vervanging bij langdurige SCP-werking 

Natuurlijk is het mogelijk dat van omvangrijke en langdurige maatschappelijke onrust en sociale ca-
lamiteiten sprake is. In dergelijke gevallen is het noodzakelijk bijtijds tijdelijke vervanging van kern-
teamleden te realiseren. Hierbij wordt aangesloten bij de bestaande procedures in de reguliere cri-
sisbeheersing. Vervanging vindt normaliter plaats door de plaatsvervangende functionaris in de ei-
gen organisatie. 
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3 Werkprotocol SCP-kernteam Hengelo 

Ieder incident en iedere daaropvolgende (daarop voorafgaande) maatschappelijke onrust is uniek 
(zie SCP Deel Achtergronden & Toelichtingen). Dit houdt ook in dat er geen standaardscenario’s 
zijn te geven over de te volgen handelingswijze bij bepaalde soorten/categorieën incidenten/ maat-
schappelijke onrust. 

Met dit in het achterhoofd wordt in dit hoofdstuk een werkprotocol gegeven, dat in ieder geval door 
(leden van) het SCP-kernteam gehanteerd kunnen worden. Dit werkprotocol is onafhankelijk van 
het specifieke incident, als ook van de reële of te verwachten maatschappelijke onrust en/of de 
context waarin deze plaatsvindt. 

De afzonderlijke stappen zijn op de volgende pagina’s schematisch weergegeven. 
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3.1 Vooraf 

Voorafgaand aan en leidend tot het samenroepen van het SCP-kernteam nemen de groepsleden – 
ieder afzonderlijk – het volgende beeld-, oordeels- en besluitvormingproces door:4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Ambtelijke werkgroep 

Een kernteamlid neemt het initiatief om het kernteam bijeen te roepen, door contact hierover op te 
nemen met de ambtelijke werkgroep (i.c. de coördinator Integrale Veiligheid). Deze werkgroep 
neemt dezelfde stappen door die in 3.1 zijn beschreven. Hierbij wordt in overleg met het initiërende 
kernteamlid en eventueel de burgemeester ook bekeken of het kernteam al bij aanvang van de 
eerste kernteambijeenkomst uitgebreid moet worden.  

                                                      
4  Eén van de kernteamleden kan door het doorlopen van dit proces en door gebruik te maken van ‘mindmapping‘ komen tot 

het besluit om het SCP-kernteam bij elkaar te roepen. De anderen kunnen dit proces doorlopen voorafgaand aan de eerste 
bijeenkomst van het SCP-kernteam. 

Beeldvorming  

- Wat is er gebeurd? 
- Hoe is het gesteld met maatschappelijke (on)rust? 
- Welke signalen hebben we ontvangen? 
- Van wie zijn deze signalen afkomstig (“Hoe komen ze in de we-

reld”)? 
- Kunnen we op basis van deze signalen een gedegen beeld van 

de situatie vormen? 

Oordeelsvorming  

- Wat en wanneer staat er (mogelijk nog) te gebeuren? 
- Wat zijn de (mogelijke) gevolgen voor maatschappelijke on-

rust? 
- Welke signalen worden opgevangen om één en ander te sta-

ven? 
- Hoe ernstig en urgent is de (te verwachten) situatie? 

Besluitvorming  

- Initiatief nemen om het kernteam bijeen te roepen? 
- Volstaan met nader informeren van SCP-kernteampartners? 
- Andere acties? 
- Nadere informatievragen? Aan wie? 
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In de ambtelijke voorbereidingswerkgroep wordt onder andere beoordeeld of de gerezen situatie 
strafrechtelijke componenten -  waaronder bescherming/ bewaking en beveiliging - kent, zodat mo-
gelijk eerst de lokale driehoek hierover gaat. In voorkomende gevallen wordt dit met de burge-
meester kortgesloten en besloten. 

3.3 Kernteam bijeen 

Ieder lid van het SCP-kernteam kan het initiatief nemen om contact op te nemen met de ambtelijke 
voorbereidingsgroep om het kernteam bijeen te roepen. Ter voorbereiding van de 1e bijeenkomst 
van het SCP-kernteam – en in zoverre (de urgentie van) de situatie dit toelaat, beantwoordt ieder 
groepslid en de ambtelijke werkgroep op één A4 de vooraf gestelde vragen (hierboven). Dit vormt 
de input van de 1e bespreking. 

3.3.1 1e Bijeenkomst kernteam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivering  

- Directe aanleiding  
- Van wie zijn signalen afkomstig? 
- Incident (dreigend, reëel, al dan niet in een reeks) 
- Gevolgen voor en/of te verwachten maatschappelijke onrust 
- Basis van ontvangen signalen 

 

1e reacties  

Andere groepsleden 
- Aanleiding 
- Incident 
- Inschatting maatschappelijke onrust 
- Door hen ontvangen signalen 
- (1e bepaling van doelgroep) 

Naar een gedegen beeldvorming  

- Welke inzichten/signalen ontbreken (nog) voor een juiste beeld-
vorming? 

- Bij wie kunnen gewenste inzichten/signalen worden verkregen? 
- Wat is ervoor nodig deze te ontvangen? 
- Wie neemt met wie contact op hiervoor? 
- Deadline voor te ontvangen inzichten/signalen? 
- Afspraak (tijd en plaats) voor afronding beeldvorming 

1e inschatting ernst/urgentie  

- Ernst 
- Omvang 
- Aard 
- In tijd 
- “What if?”-scenario’s ontwikkelen 
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Afspraken over directe stappen  

- Aard aanpak/actie van directe urgentie? 
- Door wie? 
- Wie regelt gewenste aanpak/actie door ‘derden’? 
- Communicatieaspecten? 

Afronding gedegen beeldvorming  

- Wat is er gebeurd? 
- Is er sprake van een voorgeschiedenis? 
- Wat zijn reeds geconstateerde uitingen van maatschappelijke on-

rust? 

Oordeelsvorming  

- Wat staat er (mogelijk nog) te gebeuren? 
- Welke uitingen van maatschappelijke onrust zijn (nog) te ver-

wachten? 
- Eventuele inschatting diverse scenario’s (“What if”) 
- Soorten uitingen maatschappelijke onrust 
- (Mogelijk) Betrokken groepen 

Besluitvorming  

- Wel of niet daadwerkelijk verder activeren van sociaal calamitei-
tenplan? 

- Besluit over al dan niet noodzakelijk geachte uitbreiding van het 
SCP-kernteam? 

- Welke acties moeten worden ontwikkeld (zie hieronder)? 

Tijdsonderbreking mogelijk 

Relevante protocollen en plannen  

- Zijn er protocollen en plannen die in deze situatie in gang worden 
gezet? 

- Door wie? 
- Welk deel van het SCP wordt gedekt door dit (deze) plan(nen)? 
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3.3.2 Verslaglegging 
Zoals aangegeven onder 2.8 spreekt het voor zich dat tijdens de bijeenkomsten van het SCP-
kernteam verslaglegging wordt gerealiseerd. Deze valt onder de verantwoordelijkheid van de ge-
meente. De verslaglegging wordt beperkt tot een gedegen besluiten-/ afsprakenlijst (Let wel: ook 
van besluiten rond beeld- en oordeelsvorming!). Dit geldt evenzeer voor de eventuele vervolgses-
sies. 

  

Acties  

- Wat moet er worden aangepakt? 
- Welk resultaat moet hiermee worden behaald? 
- Wanneer moet het resultaat bereikt zijn? 
- Welke actie/activiteit moet hiertoe leiden? 
- Eventuele alternatieven? 
- Op wie is activiteit gericht? 
- Wie moet activiteit uitvoeren? 
- Wie regelt dat eventuele ‘derde’ partij deze activiteit uitvoert? 
- Afronding afspraken over activiteit (Specifiek, Meetbaar, Accep-

tabel, Realiseerbaar, Tijd) 
- Afspraken over monitoring/terugkoppeling/evaluatie 
- Wie (uit het SCP-kernteam) coördineert dit? 
- Voor wanneer vindt terugkoppeling in SCP-kernteam plaats? 

Communicatie  

- Communicatiedoelen 
- Doelgroepen 
- Communicatie-inhoud en –stijlen 
- Communicatiemiddel 
- Woordvoerderschap 
- Tijdstippen 

 

Afspraken vervolgsessie  

- Wanneer weer bij elkaar? 
- Communicatie groepsleden tussentijds? 
- Belangrijkste bespreekpunten tijdens vervolgsessie? 
- Waar? 

Afronding 1e bijeenkomst 
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3.4 2e en vervolgsessies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bespreking verslag/besluitenlijst 1e bijeenkomst  

Afspraken en acties  

- Is de actie van het groepslid uitgevoerd? 
- Heeft dit geleid tot gewenste uitvoering door ‘derden’? 
- Is gewenste resultaat (al) zichtbaar? 
- Op welke signalen is deze constatering gebaseerd? 
- Is aanpassing/ andere aansturing/ alternatief gewenst of nood-

zakelijk? 

Is uitbreiding van het  SCP-kernteam  gewenst?  

Noodzaak tot andere actie(s)  

- Signalen die voor andere acties pleiten? 
- Welke resultaten moeten daarmee bereikt worden? 
- Welke activiteit moet hiertoe leiden? 
- Zijn er alternatieven? 
- Wie moet actie uitvoeren? 
- Wie stuurt dit vanuit het SCP-kernteam aan? 
- SMART-afspraken 
- Communicatieaspecten 

Communicatie  

- Terugkoppeling communicatieacties per doel, doelgroep, in-
houd, stijl en tijdstippen 

- Communicatie naar gemeenteraad 

Vervolgafspraken  
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3.5 Laatste bijeenkomst SCP-kernteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beeldvorming  

- Wat zijn de feiten met betrekking tot 
• aanleiding 
• afgesproken acties 
• (gewenste en gerealiseerde) resultaten? 

- Hebben we de gewenste en noodzakelijke signalen/ inzichten 
op tot een afgewogen beeldvorming te komen? 

- Zijn afspraken en activiteiten uitgevoerd?  
- Hoe is de communicatie verlopen? 

Oordeelsvorming  

- Hebben activiteiten tot gewenste resultaten geleid? 
- Waar liggen knelpunten? 
- Heeft communicatie bijgedragen tot de-escalatie? 
- Hoe is communicatie tussen groepsleden en tussen SCP-

kernteam en ‘derden’ verlopen? 

Besluitvorming  

- Kan worden teruggekeerd naar situatie voor SCP? 
- Verbeterafspraken (+ terugkoppeling uitkomsten) 
- Opheffen werking SCP 
- Verslaglegging, dossiervorming en archivering (bij gemeente) 
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4 Checklist Crisiscommunicatie  

In situaties, waarin het SCP-Hengelo in werking treedt, hoeft (nog) geen sprake te zijn van een cri-
sis in de klassieke zin van het woord (: situatie met direct grote impact voor de openbare orde en/of 
veiligheid). Dit is juist één van de aspecten die de SCP-aanpak onderscheidt van veel andere cri-
sisbeheersingsprotocollen en –plannen. Er is echter altijd sprake van signalen dat een crisissituatie 
mogelijk kan ontstaan, doordat maatschappelijke onrust bestaat of kan ontstaan en dat dit kan lei-
den tot sociale calamiteiten of maatschappelijke uitsluiting van (groepen) mensen. Dit kan zich ui-
ten in relatief kleine schermutselingen of incidentjes, maar zelfs dit hoeft (nog) niet het geval te zijn. 
In deze checklist in elk geval gesproken over crisiscommunicatie. Deze communicatieaanpak sluit 
zoveel mogelijk aan bij de bestaande structuur en werkwijze van de crisisbeheersing van de Hen-
gelose afdeling Communicatie. 

4.1 Omgevingsanalyse 5 

Tijdens een (driegende) crisis wordt van een communicatieadviseur verwacht dat hij/zij de buiten-
wereld (en dan vooral de belevingswereld van de burgers) kent. Bij de communicatie wordt vaak 
gedacht dat het hierbij alleen gaat om de communicatie vanuit het crisiscentrum (hier: SCP-
kernteam) naar buiten. Minstens even belangrijk is echter de communicatie ‘van buiten naar bin-
nen’. De communicatie ‘van binnen naar buiten’ moet hier namelijk rekening mee houden en zo 
nodig op anticiperen. 

In het verleden werd een media-analyse uitgevoerd van de artikelen die er over de crisis op in 
kranten, op de tv en internet verschenen. Vandaag de dag is deze functie omgebogen of verfijnd 
tot omgevingsanalist. Tijdens de werking van het SCP wordt zo’n omgevingsanalyse voortdurend 
uitgevoerd. Hierin worden tenslotte ook signalen opgevangen in relatie tot (dreigende) maatschap-
pelijke onrust en (risico’s op) sociale calamiteiten. Sociale media spelen een steeds belangrijker 
wordende rol in fenomeen als maatschappelijke onrust. Het is dan ook van belang uitingen op deze 
sociale media, gerelateerd aan de betreffende onrust en/of sociale calamiteiten, te monitoren. Door 
deze te analyseren ontstaat een beeld van de gepercipieerde werkelijkheid van de burger. Geruch-
tenvorming vormt hierbij ook een onderdeel.  

Een media-analyse blijft natuurlijk onderdeel uitmaken van de omgevingsanalyse. De media-
analyse bestaat uit een analyse van de traditionele media en relevante internetsites. Geanalyseerd 
wordt wat relevante media berichten over de (mogelijke) crisis en wat de reacties op deze bericht-
geving zijn. 

De omgevingsanalist analyseert dus de uitingen over de crisis op de ‘klassieke’ en sociale media 
(ook twitter, facebook, e.d.) en kan de berichtgeving langs drie domeinen analyseren (afhankelijk 
van de specifieke calamiteit/crisis): 

1. Informatiebehoefte: het achterhalen van de vragen die er leven bij de verschillende doelgroe-
pen (direct betrokkenen, overige inwonersgroepen, etc.); 

2. Schadebeperking: Welk gedrag wordt er vertoond (bijv. Gaan mensen naar de crisisplek?)?, 
hoe staat het met de zelfredzaamheid? Wat is de hulpvraag? 

                                                      
5  Deze tekst is tot stand gekomen in samenwerking met de heer Cranenbroek, senior communicatieadviseur van de gemeen-

te Helmond, en de heer Cozijnsen, beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Hengelo. 
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3. Betekenisgeving: Welke gevoelens worden geuit? Hoe wordt de calamiteit/crisis ‘buiten’ ge-
duid? Is er angst, boosheid, verslagenheid of alleen interesse door derden? 

De omgevingsanalist inventariseert en rapporteert (in het SCP-kernteam) over de vragen die er le-
ven, over de geruchten die de ronde doen, over het vertoonde gedrag en de eventuele hulpvraag 
en over de duiding van de calamiteit/de crisis ‘buiten’.  

De communicatie ‘van binnen naar buiten’ kan ook volgens de drie genoemde domeinen worden 
opgezet. Internetsites worden ook in deze communicatie steeds belangrijker. De gemeente kan bij-
voorbeeld zelf een site hiervoor gebruiken. Hierbij kan overigens tegelijkertijd de mogelijkheid wor-
den geopend, die ook oproept te reageren. Zo krijgt men een beeld van de beleving uit de eerste 
hand. Zo krijgt men een direct resultaat te zien van de uitkomsten van de eigen communicatiestra-
tegie. Dit biedt weer mogelijkheden tot bijstelling, accentverschuiving, e.d. Schematisch kan de 
omgevingsanalyse in relatie tot het SCP-Hengelo als volgt worden weergegeven6: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4.2 Formuleer strategie 

Ten tijde van sociale calamiteiten stellen mensen hoge prijs op informatie. Deze informatie moet 
open, eerlijk en betrouwbaar zijn, feitelijk juist en toegespitst op de ontvanger.  

Voor de communicatiestrategie is het belangrijk een onderscheid te maken tussen het feitelijke risi-
co op een sociale calamiteit en het beleefde risico. Een goed instrument om tot de juiste communi-
catiestrategie te komen is het zogenoemde crisiscommunicatiekruispunt7: 

                                                      
6  Mede gebaseerd op F. Vergeer (2007) Het formuleren van een communicatiestrategie tijdens een crisis. Hoe doe je dat 

eigenlijk?, Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie, 2007 
7  Bronnen: M.Petit, De impact van incidenten, overheidscommunicatie rond incidentele gezondheidsrisico’s, Erasmus Univer-

siteit Rotterdam, juni 2003, zoals geciteerd in F.Vergeer, Het formuleren van een communicatiestrategie tijdens een crisis, 
Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie, 2007  

Van buiten naar binnen 
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4.3 Formuleer doelgroepen 

Benoem zo concreet mogelijk 

• welke functies tot de verschillende doelgroepen behoren; 

• middels welke communicatiemiddelen en –kanalen zij het best benaderd kunnen worden (zie 
ook punt 5 t/m 8, hieronder); 

• waar zij te vinden zijn (adressen, telefoonnummers, e-mailadressen). 

 

 

 

 

 

 

• Communicatie in de richting van de gemeenteraad. 

4.4 Voorlichtingsteam en coördinatie 

Het is van groot belang dat juiste en feitelijke informatie wordt verstrekt over eventuele incidenten. 
De politie is hiervan als eerste direct betrokkene goed op de hoogte. Betrek daarom ook de voor-
lichter van de politie in het voorlichtingsteam.  

Interne doelgroepen Externe doelgroepen 

- bestuur 

- bestuurders instellin-
gen 

- professionals 

- medewerkers van de 
ambtelijke organisa-
ties 

- de bevolking 

- slachtoffers en hun 
verwanten 

- media 
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In sommige situaties verdient het de voorkeur – in relatie tot vereiste en aanwezige ervaring, des-
kundigheid, e.d. – om bijvoorbeeld een externe communicatiedeskundige erbij te betrekken (bij-
voorbeeld vanuit ‘hogere overheid’). 

Benoem duidelijke taken en verantwoordelijkheden. 

De coördinatie, die zorgt voor verspreiding en terugkoppeling van informatie binnen het voorlich-
tingsteam, ligt in de SCP-aanpak van Hengelo in handen van het hoofd actiecentrum Crisiscom-
municatie. Deze coördinator is ook permanent aanwezig bij samenkomsten van het kernteam SCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Informeer het bestuur en medewerkers van de amb telijke organisatie 

Hoewel men snel geneigd is om de voorlichting vooral te richten op de externe doelgroepen, moe-
ten ook de interne doelgroepen van voorlichting niet worden vergeten. Het bestuur is verantwoor-
delijk voor het nemen van beslissingen over de te volgen voorlichtingsstrategie en (beleidsmatige) 
gemeentelijke reacties op het incident. Ook bepaalde ambtenaren zullen daarbij worden betrokken 
(bijvoorbeeld jeugdbeleid, openbare orde en veiligheid). Het is daarom van belang dat het bestuur 
en ambtenaren goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de crisissituatie. Omdat deze be-
langrijke interne doelgroepen nog wel eens worden vergeten in crisissituaties is het raadzaam de 
interne voorlichting een eigen plaats te geven in het voorlichtingsteam. Denk hierbij ook aan de 
medewerkers van publieksvoorlichting bij balies en telefoon, intranet en website. 

4.6 Informeer bestuurders en professionals van rele vante instellingen 

Het is heel waarschijnlijk dat bepaalde bestuurders en professionals, die in hun dagelijkse werk 
signalen opvangen, geconfronteerd worden met een geruchtenstroom en ontwikkelingen die moge-
lijk wijzen op (toename van) maatschappelijke onrust. Het is daarom van belang dat zij op de hoog-
te worden gebracht van de feiten rond een (potentieel) incident en van alle relevante ontwikkelin-
gen daaromtrent, zoals stappen vanuit het kernteam SCP. 

 

 

 

 

Voorbeeld 

Functie Naam Taken 

Hoofd Voorlichting 

Persvoorlichter 

Publieksvoorlichting  

Interne voorlichter 

Voorlichter Politie 

Ondersteuning 
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4.7 Communicatie met de gemeenteraad 

De gemeenteraad vormt een belangrijke, aparte doelgroep voor de communicatie over de situatie 
en de aanpak. De wijze van communicatie hangt natuurlijk nauw samen met de specifieke situatie 
waarin het SCP-Hengelo wordt ingezet. Wordt het SCP daadwerkelijk geactiveerd (besluit 1e kern-
teambijeenkomst) wordt in ieder geval besproken op welke wijze, inclusief welk tijdstip, de ge-
meenteraad hierover wordt geïnformeerd. De intentie is in ieder geval de gemeenteraad ‘aan de 
voorkant’ te informeren en hierbij een proactieve houding aan te nemen. 

4.8 Informeer de bevolking 

Maatschappelijke onrust en incidenten monden vrijwel altijd uit in het verspreiden van geruchten 
onder de bevolking. Deze geruchten wakkeren gemakkelijk ongefundeerde vermoedens aan en 
leiden tot onrust. Het is de taak van de functionaris Publieksvoorlichting om de geruchtenstroom in 
te dammen door de bevolking te informeren over feiten  omtrent een incident en over genomen ac-
ties door het kernteam en andere betrokken partijen. 

Besef dat niet alle inwoners van de gemeente toegang hebben tot dezelfde communicatiekanalen. 
Formuleer daarom subdoelgroepen en bepaal hoe deze het beste kunnen worden geïnformeerd. 
Maak gebruik van bestaande communicatiekanalen en sociale verbanden. 

 

 

 

 

 

 

 

Bevolkingsgroepen worden geïnformeerd via de volgende commu-
nicatiekanalen: 

• lokale radio- en tv-zenders 

• lokale dag-, week- en huis-aan-huisbladen 

• sleutelfiguren binnen verschillende bevolkingsgroepen 

• bewonersverenigingen 

• zelforganisaties 

• scholen, kerken, moskeeën en andere religieuze instituten 

• een informatienummer 

• internet, gemeentesite 

• sociale media (Twitter, Facebook, e.d.) 

Gedacht kan worden aan bestuurders en professionals werk-
zaam bij: 

• OM 

• Onderwijs 

• Jongerenwerk 

• Jeugdzorg 

• GGD 

• Kerk/moskee 

• Sociaal-cultureel werk 

• Maatschappelijk werk 

Ook – of juist ook – als deze partijen niet direct betrokken zijn 
bij de uitvoering van het Sociaal Calamiteiten Plan. 
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4.9 Informeer de pers 

De pers vervult in onze maatschappij een belangrijke en actieve rol, juist en zeker bij crisissituaties. 
De overheid gebruikt de pers om de overheidsdoelen te bereiken, maar andersom faciliteert de 
overheid de media ook om de doelstellingen van de pers te realiseren. Bedenk dat de media niet 
alleen zijn geïnteresseerd in de feiten met betrekking tot incidenten en onrust. Zij zijn ook op zoek 
naar achtergrondinformatie. 

Zorg ervoor dat personen die de pers te woord staan zich neutraal opstellen en geen ‘partij kiezen’.  

• Zij laten zich niet verleiden tot ongefundeerde uitspraken of persoonlijke meningen; 

• Zij spreken geen oordelen uit over de direct betrokkenen bij het incident. 

• Feitenbevestiging waar kan en empathie tonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 Leg contact met (verwanten van) direct betrokk enen 

Na een incident is het van belang contact te zoeken met de direct betrokkenen. 

• Toon respect en medeleven aan (verwanten van) slachtoffers door een hooggeplaatste verte-
genwoordiger van de gemeente (bij voorkeur de burgemeester) een persoonlijk bezoek te laten 
brengen. 

Formuleer de boodschap  aan de pers zo helder mogelijk aan de hand van de 5 W’s: 

1. Wat is er gebeurd? 

2. Waar is het gebeurd? 

3. Waarom ? 

4. Wie is de contactpersoon voor de pers? 

5. Wanneer  en hoe is vervolginformatie verkrijgbaar? 

6. Warmte (empathie) 

Pas in een later stadium wordt nadere toelichting gegeven over aspecten zoals: 

- Oorzaak; 

- Schade; 

- Gevolgen. 

Voor communicatie met de media kunnen verschillende communicatiemiddelen  worden inge-
zet. De voorkeur gaat uit naar middelen waarbij een goede voorbereiding mogelijk is, zoals: 

• persbericht (per post, fax, e-mail); 

• persconferentie; 

• telefonisch of face-to-face interview; 

• interview op radio en/of tv; 

• bewonersbrief, baliemedewerkers. 
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• Zorg ervoor dat hij/zij zich niet laat verleiden tot ongefundeerde uitspraken of persoonlijke me-
ningen over het incident of betrokkenen. 

• Zorg ervoor dat hij/zij geen beloftes doet omtrent gemeentelijke maatregelen die (mogelijk) niet 
kunnen worden waargemaakt. 
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5 SCP-partners Hengelo 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staat in de eerste plaats een overzicht van de kernteamleden en de ketenpartners 
die (verder) bij de realisatie van het SCP-Hengelo betrokken zijn geweest (1e schil) en mogelijke 
andere organisaties, die bij signalering van onrust en activering van het SCP betrokken kunnen 
worden (2e schil) . Dit overzicht is aangevuld met alle andere relevante samenwerkingsverbanden, 
die gezamenlijk de sociale kaart van de gemeente Hengelo vormen. Deze organisaties en samen-
werkingsverbanden hebben mogelijk een taak en verantwoordelijkheid bij de signalering en/of de 
beoordeling en uitvoering van de aanpak van maatschappelijke onrust en sociale calamiteiten. Ook 
staat in dit hoofdstuk (paragraaf 5.12) een overzicht van de protocollen en plannen die in Hengelo 
al bestaan voor een aantal vormen van maatschappelijke onrust en calamiteiten8. 

5.2 Leden van het SCP-kernteam 

Organisatie/ instelling Functionaris Contactgegevens 

Gemeente Burgemeester  

Politie Clusterchef Midden Twente  

GGD Twente Procesleider PSH  

Per casus wordt voorafgaand aan 1e bijeenkomst besloten over deelname van één van de beide volgende part-

ners:  

Afdeling Maatschappelijke Ontwikke-

ling gemeente Hengelo 

Afdelingshoofd  

Welzijnswerk (Scala) Directeur  

Ondersteuning SCP-kernteam 

 Coördinator Integrale Veiligheid  

Communicatieadviseur  

Bestuurlijk secretariaat  

5.3 Ketenpartners, betrokken bij de realisatie van het SCP-Hengelo (1 e schil) 

Organisatie/ instelling Functionaris Contactgegevens 

Carint Directeur-manager  

                                                      
8  Zoals bijvoorbeeld beschreven in ‘Procesbeschrijving Psychosociale Hulpverlening bij Incidenten’, GGD Regio Twente. 
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Organisatie/ instelling Functionaris Contactgegevens 

Scalawelzijn Directeur-manager  

   

   

5.4 Mogelijk te betrekken andere ketenpartners bij maatschappelijke onrust en sociale ca-
lamiteiten (2 e schil) 

Organisatie/ instelling Functionaris Contactgegevens 

   

   

   

   

   

   

5.5 Mogelijk te betrekken samenwerkingsverbanden 

Samenwerkingsverband Contactfunctionaris Contactgegevens 

Top X Politie, justitie, Veiligheidshuis  

Werkgroep Schoolveiligheid Marijke Spoolder / Olaf Rinket  

Zorgteam Nico Bolhuis  

Zorgteam Henk van Duijn  

Zorgteam Marja Zandjans  

Zorgteam Jolande Lammertink  

Brede School Samenwerking 0-12 Annie Gelderblom, Karin Scholten, 

Chantal Smit 

 

Programmaraad CJG Kristen Boelen  

Programmaraad Brede School Kristel Bayer  

Programmaraad Wonen, Zorg en 

Welzijn 

Marieke van den Berg  
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Samenwerkingsverband Contactfunctionaris Contactgegevens 

Regionaal Transitie Overleg Twentse 

Gemeenten 

Annemarie Kirsten  

   

   

   

   

5.6 Relevante protocollen en plannen 

Protocol Betrokken partijen Contactfunctionaris Gericht op 

Procesbeschrijving Psy-

chosociale Hulpverlening 

bij Incidenten 

GGD Twente, gemeente, 

politie, gastleden 

 Psychosociale hulpverle-

ning bij maatschappelijke 

onrust, incidenten en 

rampen 

    

    

    

    

    

    

 


