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“Sociale calamiteiten en hun impact op de gemeente” 
 

Op 1 juni 2016 vond bij het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een 

besloten rondetafelgesprek plaats over Sociale calamiteiten met maatschappelijke impact. 

Sociale calamiteiten kunnen naast een maatschappelijke impact ook de reguliere 

bedrijfsvoering binnen gemeenten ontregelen. Bij een sociale calamiteit dienen gemeenten in 

één klap te schakelen van hun reguliere bedrijfsvoering naar een crisisbestendige 

organisatie. 

 

Het consortium - CCV, PBLQ en Safety Valley - wil gemeenten graag helpen om enerzijds 

inzicht te krijgen in de kwetsbare punten binnen haar reguliere bedrijfsvoeringsprocessen en 

anderzijds verbeteringen aandragen, zodat de gemeente beter is voorbereid als zich 

daadwerkelijk een calamiteit voordoet. Uit een rondvraag van de organiserende partijen blijkt 

dat er nog weinig aandacht is voor de impact op de reguliere bedrijfsvoering. Met deze 

startbijeenkomst geven de drie partijen een eerste aftrap om meer aandacht te hebben voor 

de gevolgen voor de eigen gemeentelijke organisatie én de betrokken partners in de keten. 

Naast uiteraard de aandacht voor de betrokkenen. Echter zonder een stevige gemeentelijke 

organisatie is deze persoonlijke aandacht vaak niet goed mogelijk. 

 

Tijdens de besloten bijeenkomst is veel informatie met elkaar gedeeld. Aan het einde van de 

bijeenkomst zijn de belangrijkste lessen geformuleerd om mee te geven aan andere 

gemeenten en partners in de keten om de reguliere bedrijfsvoering te verbeteren. Deze 

lessen zijn verwerkt in dit artikel.  

 

 
1. Gemeenschappelijke taal  

De bijeenkomst begon met het scherp krijgen van de gemeenschappelijke uitgangspunten 

en de principes. Het scherp krijgen van wat het sociaal domein nu exact omvat bleek 

eenvoudig. Het Sociaal Domein gaat over zorg en ondersteuning van burgers met een 

hulpvraag. Alle organisaties, diensten en voorzieningen die mensen ondersteunen, de 

leefbaarheid vergroten en participatie bevorderen werken binnen het Sociaal Domein.  

 

Discussie was er over het begrip 

maatschappelijke onrust. Onrust 

in de wijk hoeft niet altijd iets 

fysieks te zijn. Maatschappelijke 

onrust gaat veel meer over de 

reactie van de bevolking die door 

negatieve emoties en gevoelens 

wordt gekarakteriseerd na een 

gebeurtenis. Maar de emoties 

van de maatschappij vallen weer 

uiteen in verschillende typen 

emoties vaak. De emoties van de 

direct getroffenen zijn vaak niet 

dezelfde als van burgers die het incident of proces via (sociale) media of anderszins ervaren. 
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Hoe dan ook alle aanwezigen waren het eens dat maatschappelijke onrust echt iets anders 

is dan openbare orde problemen zoals rellen en demonstraties. Uit maatschappelijke onrust 

kan wel verstoring van de openbare orde voortvloeien. De eerste conclusie was wel: 

alvorens te beginnen wees helder en scherp met elkaar wat wordt verstaan met bepaalde 

begrippen. Deze conclusies geldt zowel voor het bestuurlijke (College B&W) als uitvoerende 

niveau (keten van partners). Maatschappelijke onrust is de emotie in de samenleving die kan 

ontstaan na een gebeurtenis. Die gebeurtenis kan een calamiteit zijn, maar ook een ander 

probleem.  

 
2. Problematiek kent verschillende perspectieven  

Als gemeenten een calamiteit naar buiten toe enkel communiceren als een verstoring van de 

reguliere bedrijfsvoering, dan ga je voorbij aan het effect van dergelijke definiëring in de 

maatschappij. Naast gemeenschappelijke taal kwam daarmee het al vrij snel op: is er wel 

een gemeenschappelijk beeld van de problematiek? En ook welke problemen zijn er dan 

allemaal te onderkennen, zodat is te bepalen hoe met elkaar de problemen kunnen worden 

opgelost. Maatschappelijke impact vraagt om maatschappelijke aanpak. Dit is het 

achterhalen van de oplossingsmogelijkheden met aanwezige instrumentarium binnen je 

reguliere bedrijfsvoering. Dat vraagt om afgestemde aanpak op bestuurlijk niveau tussen de 

relevante portefeuilles in college. Het schept in elk geval een band door als College van 

B&W elkaar stevig vast te houden vanuit het perspectief: waar zijn we voor op aarde (belang 

van gezamenlijke bedoeling)? Het kan dan helpen om met een andere bril naar de situatie te 

kijken, want Einstein stelde “je kunt niet een probleem oplossen met dezelfde manier van 

denken als het veroorzaakt heeft”.  

 
3. Verder kijken dan verantwoordelijkheden 

De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid (in brede zin). Het 

College van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het beleid en politiek 

aanspreekbaar op dat beleid. Een incident op het gebied van jeugdzorg bijvoorbeeld hoeft niet 

direct te gaan over openbare veiligheid of openbare orde. Dit kan mogelijk wel een gevolg zijn. 

Bijvoorbeeld onrust in een wijk, waar net een vader zijn gezin om het leven heeft gebracht. 

Buurtbewoners zijn boos omdat het gezin onvoldoende is geholpen en gaan de straat op.  

 

Verstoring van de openbare orde is vaak een gevolg van een gebeurtenis of incident, maar 

niet het primaire incident. De burgemeester is daarnaast ook boegbeeld van de gemeente en 

heeft een rol als burgervader. Als er maatschappelijke onrust is, verwachten inwoners dat de 

burgemeester optreedt en duiding geeft aan wat er gebeurt in de gemeenschap. Maar dit kan 

beleidsmatig in het sociale domein ook worden gedaan door de wethouder. Dit kan voor 

gemeentebestuurders mogelijk bestuurlijke en maatschappelijke dilemma’s geven. Wanneer 

voert de wethouder het woord? Wanneer de burgemeester? De burgemeester en wethouder 

dienen als team op te treden, waarbij de burgemeester in zijn rol als burgervader gaat 

functioneren en de wethouder op de inhoud aan zet is. De wethouder zorgt dan voor de 

verbinding naar de ketenpartners. Belangrijker nog is te realiseren dat dit verder gaat dan 

alleen wie is verantwoordelijk. Het gaat niet over dé wethouder. Het gaat niet over dé 

burgemeester. Dit gaat over op het juiste moment in positie kunnen komen door maximaal 

gebruik maken van elkaars verantwoordelijkheden en de daarvoor benodigde competenties 

optimaal te benutten. Zowel van het individu als van het team dat de crisis in goede banen 

dient te leiden.  
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4. Scenariodenken: What is. 

What if. What’s next? 

Meer dan ooit zijn 

verantwoording en 

aansprakelijkheid onderwerpen 

van bij de uitvoering van het 

crisismanagement. Het belang 

van het beantwoorden van de 

schuldvraag in plaats van de 

gezamenlijke bedoeling staat 

centraal. Dit werkt verlammend. 

Zet de gezamenlijke bedoeling 

voor op, heb daarbij oog voor 

leefwereld versus systeemwereld en cijfers versus beleving. Dit betekent dat vooraf in de 

reguliere bedrijfsvoering reeds dient te worden nagedacht over vragen als: Wat kan er op 

ons af komen? Welke risico’s lopen we?  
Het kan geen kwaad om in een crisissituatie even de tijd te nemen om scenario’s uit te 

denken: wat bedreigt ons en nu en hoe erg is dat? Wat kan ons bedreigen en hoe erg is dat 

dan? Kortom: What is. What if. What’s next? Mocht het mogelijk zijn, laat dan een apart team 

nadenken over: what’s next? Hoe om te gaan na een familiedrama op scholen met vragen 

van kinderen: kan mijn papa dat ook doen? Welke ondersteuning kan de wethouder 

onderwijs dan leveren richting scholen? Neem gewoon eens rustig de tijd ook in de 

voorbereiding, op basis van casuïstiek om dergelijke scenario’s met elkaar door. Dit helpt 

ook om vragen scherp te krijgen als: Wie hebben we echt in het team nodig? Wie voegt nu 

welke waarde toe in het team?  

 

5. Wethouder: twee petten  

Een wethouder kan naast dossierhouder bij een calamiteit in het sociaal domein ook soms 

aan zet zijn als locoburgemeester. Het advies daarover was: bepaal vooraf of het wenselijk is 

om als locoburgemeester én dossierhouder met dezelfde zaak bezig moet zijn. De vraag 

stellen is deze in feite ook beantwoorden: zuiverheid is geboden rondom deze problematiek. 

Naast de twee petten is een extra opmerking met betrekking tot de wethouder op zijn plaats: 

hoe professioneel moet deze zijn? Welke competenties behoren bij een wethouder, ook in 

het kader van deze dynamiek. Een locoburgemeester moet gekozen worden op basis van 

zijn capaciteiten niet op basis van politieke kleur. Behoort bijvoorbeeld het omgaan met de 

media inmiddels ook tot de kerncompetenties? Helder is dat ook een loco goed getraind 

dient te zijn om zijn of haar verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Speciaal aandachtspunt 

daarbij is de rolverdeling tussen burgemeester, loco en wethouder én het belang van 

rolvastheid gedurende het incident. Tot slot kan er – zeker in het kader van jeugd – nog de 

vraag op komen van onderzoek naar de ketenaanpak en de bestuurlijke verhoudingen 

daarbij.  

 
6. De gemeentesecretaris als verbinder 

Een vergeten rol bij het omgaan met calamiteiten in het sociale domein lijkt die van de 

gemeentesecretaris te zijn. Een stille kracht. Hij kan het gesprek op voorhand organiseren in 

het gemeentehuis. Hij kan onafhankelijk adviseren, ook richting het college van B&W. Dat is 

in feite ook zijn dagelijkse rol: het adviseren van het college. Daarnaast wordt meer en meer 

van een gemeentesecretaris verwacht dat deze als verbinder optreedt. Hij dient te zorgen 

voor urgentie op dit onderwerp, evenals het zorgen voor toewijding. Zijn rol richting het 

college kan zijn het organiseren van een gesprek; los van de inhoudelijke portefeuilles. Het 

smeden van een hecht team, zodat ze naast het weten wie waarvan is ook op het moment 

dat het moeilijk wordt met elkaar het probleem kan worden opgelost.  
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7. Crisismanagement gebeurt in de hele organisatie  

Als omgaan met calamiteiten reguliere bedrijfsvoering is dan is het voorkomen ervan dat 

uiteraard ook. Dit betekent dat gemeenten het vakmensschap van de medewerkers dienen 

te (blijven) bevorderen. Vakmensen dienen vertrouwen krijgen van de gehele organisatie in 

de rol die zij kunnen spelen in het voorkomen van calamiteiten en dienen verbonden te zijn 

met de gezamenlijke 

bedoeling.  

Het helemaal voorkomen 

van incidenten is niet 

mogelijk. Het stimuleren 

van medewerkers die 

werkzaam zijn binnen de 

gehele keten van Wmo 

en Jeugdhulp om (bijna) 

incidenten te melden is 

dan een eerste stap. 

Enerzijds omdat je er als gemeente van kan leren en anderzijds om mogelijk een calamiteit 

te voorkomen. Medewerkers - bijvoorbeeld in het sociale team -  met vermoedens van een 

incident dat (mogelijk) tot maatschappelijke onrust leidt moeten geen drempels ervaren om 

dergelijke signalen te delen. Voelen medewerkers zich veilig genoeg om signalen te melden? 

Er zijn voorbeelden bekend dat medewerkers thuis anoniem de tiplijn bellen om dit signaal 

door te geven. Dit moet niet in protocollen worden vervat, want het moet zo zijn ingeregeld 

dat iedere medewerker zich er goed bij voelt.  

 
8. Versterken eigen organisatie of leunen op anderen? 

De vraag per situatie is ook: kunnen we het probleem als gemeente aanpakken binnen onze 

reguliere bedrijfsvoering. Of hebben we extra mensen of middelen nodig? Waar zit dan het 

probleem in de reguliere bedrijfsvoering? Is dat enkel en alleen handjes en voetjes? Of is de 

problematiek complexer zodat aanvullende expertise nodig is? In de voorbereiding op 

dergelijke calamiteiten is het de vraag: versterken we onze eigen (crisis)organisatie, of 

kunnen we gebruik maken van collegiale ondersteuning? Het sociaal domein is niet gewend 

om een crisisorganisatie te hebben. Het veiligheidsdomein daarentegen wel en ook bij de 

GGD. Waar zit dan de versterking? Om dit te achterhalen is het gesprek nodig op basis van 

casuïstiek: waar zit het probleem als er een calamiteit ontstaat? Dit helpt om een keuze te 

maken waar het versterken dient plaats te vinden. In de voorbereiding kan het helpen om 

gebruik te maken van de aanwezige crisisorganisaties binnen de gemeente. Waar is van 

elkaar te leren? En zijn ook gezamenlijke trainingen mogelijk?  

 
9. Oefen het spel met spelregels  

Het structureel inplannen van trainingen en oefeningen helpt om enerzijds (latente) fouten te 

signaleren en anderzijds toe te werken naar het inslijpen van noodzakelijke vaste patronen 

om als organisatie adequaat in te kunnen spelen op verstoring van de dagelijkse werkwijzen. 

Het is daarbij aan te bevelen om als gemeente uw periodieke trainings- en oefencyclus af te 

stemmen met uw zorgpartners. Dit biedt u de mogelijkheid om in een besloten omgeving zich 

ook gezamenlijk voor te bereiden op maatschappelijke verstoringen.  

Echter: begin pas met oefenen op het moment dat er een gemeenschappelijke taal is, er 

sprake is van rolduidelijkheid en rolvastheid én de spelregels bekend zijn. Denk bij het 

opstellen van de spelregels ook aan het scherp formuleren van het uitwisselen van 

persoonlijke gegevens in het kader van privacy. Dit onderwerp moet daarom in de 

zogenaamde koude fase al tussen partijen worden besproken.   
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10. Deel je eigen lessen als gemeente 

Neem bijvoorbeeld het verschrikkelijke familiedrama in Houten. De dilemma’s in deze case 

zijn te vinden in de bundel: www.ifv.nl/advieseninnovatie/Documents/2013-IFV-PA-Lessen-

uit-crises-en-mini-crises-2012.pdf op pagina 221 e.v. Daarnaast is er  

ook een documentaire verschenen over deze zaak: www.vpro.nl/programmas/2doc/voorbij-

het-paradijs.html. Samen met het IFV heeft het NGB een mindmap ontwikkeld waarin de 

aandachtspunten zijn samengevat met betrekking tot incidenten met een relatief grote lokale 

impact, zoals zinloos geweld, gezinsdrama's, geruchtmakende moorden en zedenzaken. De 

aandachtspunten zijn grotendeels gebaseerd op de ervaringen van burgemeesters die met 

dergelijke situaties te maken hebben gehad. De mindmap is te downloaden: 

www.burgemeesters.nl/sites/www.burgemeesters.nl/files/File/MindmapSocialeDramas.pdf  

 

 

Bronnen foto’s:  

www.hartvannederland.nl/nederland/utrecht/2012/slachtoffers-schalkwijk-herdacht/#851357 

www.rtvdrenthe.nl/nieuws/96187/Herdenking-op-school-overleden-Sharleyne-We-willen-dit-moment-graag-voor-onszelf-

houden 

www.norclub.no/norwegianhullclub/images/models/bowtie.gif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meer informatie 

Voor meer informatie over de lessen uit dit artikel en mogelijke ondersteuning van uw eigen 

gemeentelijke organisatie bij sociale calamiteiten, kunt u contact opnemen met één van de 

organisatoren:  

 

Roy Johannink      Associé PBLQ  

    roy@royjohannink.nl 

     

Alexander Heijnen     Safety Valley Coöperatie 

    aheijnen@safety-valley.nl 

 

Geert van der Schoor    Safety Valley Coöperatie 

    info@vdsconsult.nl 

 

Axel Weggelaar     Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
    axel.weggelaar@hetccv.nl  
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