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Betrokkenen Team / func�e 

Driehoek (Plus)   

  Burgemeester gemeente Leiden 

  Districtschef Leiden eo; Na�onale 

Poli�e 

  Officier van Jus��e Openbaar Minis-

terie 

Eventuele aanvulling Directeur Reclassering Nederland 

SOCA—team   

Gemeente Leiden Gemeentesecretaris 

Gemeente Leiden Teamleider Veiligheid 

Gemeente Leiden Bestuursadviseur Burgemeester 

Leiden 

Veiligheidshuis HM Ketenmanager 

Gemeente Leiden Communica�eadviseur gemeente 

Leiden (woordvoerder burgemees-

ter) 

Gemeente Leiden 

 

Juridische ondersteuning 

 

Poli�e  

Openbaar Ministerie Landelijke persvoorlichter hogere 

beroepszaken, Openbaar Ministerie 

Reclassering Nederland Hoofd Media en Communica�e, 

Reclassering Nederland 

Overige   

Woningbouwverenigingen   

Buurgemeenten  

Diverse Media  

Par�culiere organisa�es  

  

• Het sociaal calamiteitenplan is toepasbaar op calamiteiten van 

sociale aard. 

• Sociale calamiteiten vragen een andere aanpak dan fysieke calamiteiten. De opschaling vindt  bij sociale calami-

teiten monodisciplinair plaats. Mocht dit niet voldoen dan kunnen elementen en processen uit de GRIP-structuur 

gebruikt worden. Zonder hieraan de GRIP opschaling toe te kennen. 

• Burgemeester is bevoegd gezag en daarmee beslissend in de keuze om  op te schalen. Het SOCA team adviserend 

aan de driehoek en voert concrete ac�es uit en houdt hierop de regie. 

• Verdere opschaling van de interne gemeente organisa�e ligt in handen van het SOCA team.  

• Binnen de driehoek hee7 de burgemeester de rol van beslisser en 

strateeg. Daarnaast is hij collegiaal bestuurder rich�ng het college, 

raad, gemeentesecretaris, buur-Burgemeester(s) en overige be-

stuurders.  

• Het SOCA team staat onder leiding van de gemeentesecretaris van 

de gemeente Leiden, die de regie hee7 op de effec�eve aanpak 

van de de-escala�e. De teamleider Veiligheid hee7 het volledige 

overzicht van alle ac�es en besluiten en zet deze uit binnen de 

organisa�e.  

•  Indien maatschappelijke onrust is ontstaan. 

• Indien een casus met  grote maatschappelijke impact naar buiten dreigt te komen  

 

 
 

Toepassing Sociaal calamiteitenplan  

Opschaling 

Opschalingscriteria 

Leiding en coördina�e 

 Sociaal calamiteitenteam / SOCA Team 

Het SOCA team richt zich op situa�es, waarbij sprake is van vroeg�jdige signalen over (dreigende) maatschappelijke onrust en is daarmee pro-ac�ef adviserend aan de driehoek(-plus).  

De burgemeester kan indien hij dat noodzakelijk acht het SOCA team opstarten. De teamleider Veiligheid.is verantwoordelijk voor het daadwerkelijk organiseren van het team. Daar-

naast kunnen de standaard deelnemers afzonderlijk van elkaar het advies voor opschaling naar SOCA voorleggen bij burgemeester.  

Deelnemers: 

Het SOCA team staat onder leiding van de algemeen directeur/Gemeentesecretaris. Daarnaast bevat het SOCA team de vaste deelnemers: 

• Teamleider Veiligheid 

• Teamleider communica�e 

Bevoegdheden: 

Het SOCA team is bevoegd om opdrachten te geven door de gehele organisa�e. 

Taken: 

• Het opstellen van een plan van aanpak specifiek gericht op de dreiging/onrust. 

• Het SOCA team is adviserend aan de driehoek 

• Zet ac�es vanuit de driehoek uit in de organisa�e en monitort deze 

• Uitwerken van verschillende scenario’s 

 

• Situa�es waarbij sprake is van strafrechtelijke elementen dit in eerste instan�e binnen de lokale driehoek wordt opgepakt. 

• Leden van de standaard driehoek zijn: Burgemeester, Districtschef poli�e en Officier van Jus��e OM. 

• Voor effec�eve aanpak van sociale calamiteiten kunnen de vaste leden van de driehoek besluiten zich uit te breiden met extra leden in een driehoek-plus 

• Reguliere ondersteuning van de driehoek bestaat uit: Bestuursadviseur burgemeester ,Teamleider Veiligheid en woordvoerder burgemeester 

Driehoek (plus) 

Een generieke aanpak voor het beheersen van (dreigende) maat-

schappelijke onrust. 

 
Doel informa�ekaart Sociale calamiteiten 



Communica�e speelt een belangrijke rol �jdens sociale calamiteiten. Duiden en hande-

lingsperspec�ef bieden is noodzakelijk om onrust zoveel mogelijk te voorkomen.  

Communica�e: 

• Communica�e specifiek rich�ng omwonenden/ betrokkenen. 

• Algemene communica�e rich�ng alle eventueel belanghebbende organisa�es bin-

nen de gemeente.  

• Communica�e en afstemming met buurgemeenten. 

• Communica�e rich�ng gemeenteraad en het college van B&W. 

• Communica�e naar overige niet direct betrokken burgers . 

•  Ac�ef communiceren via de (sociale) media  en de website. 

 

Meer algemeen dient bij het proces communica�e nadrukkelijk rekening gehouden te 

worden met het volgende: 

‘Communica�e’:  

haalt de buitenwereld naar binnen om een informa�eposi�e op te bouwen om een 

communica�eaanpak te ontwikkelen en in de diverse onderdelen van de crisisor-

ganisa�e communica�eadvies te geven;  

brengt de binnenwereld weer naar buiten om gericht te voorzien in informa�ebe-

hoe�en van de buitenwereld.  

 

 

In crisiscommunica�e staan, ongeacht het type crisis, in essen�e drie basisdoelstellingen 

centraal. Deze komen voort uit de informa�ebehoe7en in de samenleving:  

 

Informa�evoorziening:  

Verstrekken van algemene informa�e voor zover die informa�e betrekking hee7: 

• op feiten en omstandigheden gerelateerd aan de crisissitua�e,  

• op de verantwoordelijkheden, taken en werkzaamheden van de diverse ac-

toren binnen de crisisorganisa�e, enop de momenten waarop en middelen 

waarmee vanuit de crisisorganisa�e correcte, relevante en actuele informa-

�e beschikbaar wordt gesteld.  

 

 

Schadebeperking:  

• Instruc�es geven die gericht zijn op het beperken van schade voor en door 

(groepen in de samenleving, waaronder ook het s�muleren van de zelfredzaamheid 

en de onderlinge hulpverlening en die faciliteren door �jdig informa�e te verstrek-

ken over het wat, waar, wanneer hoe en over de mogelijke risico’s die daaraan 

verbonden zijn.  

 

• Rich�ng geven aan het gedrag van (groepen in) de samenleving dat nodig is om de 

maatregelen van de overheid effec�ef te maken zoals bij evacua�e en het verdelen 

van schaarse goederen, en om verstoring van de crisisbeheersing tegen te gaan, 

bijvoorbeeld gericht op het voorkomen van overbelaste communica�evoorzienin-

gen of geblokkeerde toegangs- en afvoerwegen. 

 

Betekenisgeving:  

• het duiden van de crisissitua�e en die in een breder perspec�ef plaatsen, waarbij 

wordt aangesloten bij de gevoelens die onder (groepen in) de samenleving leven. 

 

Schema�sche weergave organisa�e inrich�ng �jdens sociale calamiteiten Communica�e  

De  structuur en inrich�ng van de  

Openbare Orde en Veiligheid 

Team Openbare orde en veiligheid speelt samen met het Veilig-

heidshuis een belangrijke rol in het signaleren van  maatschap-

pelijke onrust.  

Daarnaast hee7 het team de coördinerende rol in onderstaan-

de ac�es. 

• Opschaling crisisorganisa�e 

• Advisering aan burgemeester 

• Opstellen plan van aanpak 

• Uitwerken scenario’s 

• UitzeAen gemeentelijke ac�es 

• Bijeenbrengen informa�e 

• Par�jen informeren 

• Evalueren van de gebeurtenis 

• In kaart brengen nazorg 

Openbare Orde en Veiligheid 

Tijdens Sociale calamiteiten kan ook gekozen worden voor 

een opschaling via de GRIP structuur. 

Voordeel van opschaling via de GRIP-structuur is dat het een 

bestaande en bekende structuur is.  

Het is mogelijk om de GRIP-structuur en de daarin func�one-

rende teams aBankelijk van de op dat moment actuele con-

text een specifieke vorm en invulling te geven.  

De hiernaast weergegeven schema is een voorbeeld van een 

opschaling in de GRIP structuur. Waarbij gekozen is voor een 

‘lichtere coördina�estructuur’ Wel een Beleidsteam , maar 

geen Opera�oneel Team. In plaats daarvan het gemeentelijke 

SOCA team. 

 

 

 

 

Opschaling via GRIP structuur 


