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Jaaroverzicht 2019
Crises en rampen
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Voorwoord  

‘Dit was het jaar van de crisis’, zei iemand onlangs  
tegen me. Hij had een punt, want 2019 was in vele 
opzichten een tumultueus jaar. Grote protestacties 
bepaalden voor een belangrijk deel de toon van het 
maatschappelijk debat. Manifestaties van agrariërs, bouw 
en grondverzet, milieubewegingen en andere partijen 
lieten zien dat de roep om aandacht steeds luider en ook 
steeds feller wordt. Die roep om gehoord te worden en  
iets gedaan te krijgen, is symptomatisch voor een steeds 
intensere maatschappelijke betrokkenheid. Dat is een 
trend die ook iets betekent voor het Departementaal 
Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat (DCC-IenW). 

Cruciale informatie 
De groeiende en intensere maatschappelijke betrokken-
heid vraagt om een andere visie op crisismanagement. 
Concrete incidenten zullen er altijd zijn – het schiet-
incident in Utrecht, op 18 maart 2019, is daar een tragisch 
voorbeeld van. Tegelijkertijd zien we dat het begrip crisis 
een steeds ruimere betekenis krijgt. Sociale media spelen 
daarin een belangrijke rol. Iedereen is met iedereen 
verbonden, de hoeveelheid en snelheid van de informatie-
stromen zijn grenzeloos. Dat betekent een grote uitdaging 
voor de crisisbeheersing. Hoe gaan we daarmee om?  
Hoe kunnen we in die eindeloze datastroom de cruciale 
informatie identificeren? En hoe kunnen wij ons werk 
blijven doen in een omgeving waarin operationele 
uitvoering en besluitvorming steeds dichter tegen elkaar 
aan komen te liggen? Dat zijn belangrijke vragen voor nu 
en voor de toekomst. 

Partijen verbinden 
Het afgelopen jaar stond ook in het teken van een 
veelomvattend politiek proces: de Brexit. Tot diep in 
december was het volstrekt onduidelijk hoe de Brexit zou 
verlopen. Een Brexit zonder deal tussen het Verenigd 
Koninkrijk en de EU zou ook de domeinen van IenW 
kunnen raken. Het DCC-IenW hield daarom continu de 
vinger aan de pols. Elke keer als de deadline dichterbij 
kwam, was er de mogelijkheid van een ‘no deal’. Dus elke 
keer waren we weer alert en trad ook de crisisstructuur in 
werking. Dat de datum maar liefst drie keer werd door-
geschoven, heeft veel tijd en mankracht van onze 
organisatie gevergd. Maar het heeft ook laten zien waar 
onze kracht ligt: in netwerkmanagement, samenwerking 
en het verbinden van alle betrokken partijen.

Professioneel crisismanagement 
Er waren natuurlijk ook andere situaties die om onze 
aandacht vroegen. Ik noemde al het tragische schiet-
incident in Utrecht, waarbij vier doden en zes gewonden 
vielen. Het was een intensieve zaak waarbij we moesten 
inzetten op zowel terrorismegevolgbestrijding als 
crisisbeheersing. Van een heel andere orde was de grote 
telefoniestoring bij KPN, waardoor zelfs het alarmnummer 
112 onbereikbaar was. Ook bij de problemen op Schiphol 
als gevolg van een storing in de brandstoftoevoer, bewees 
het DCC-IenW dat goed crisismanagement vraagt om 
professionals. Wij zijn die professionals en wij doen ons 
werk met passie en toewijding. Sinds februari 2019 doen 
wij dat vanuit ons nieuwe crisiscentrum aan de Rijnstraat 8 
in Den Haag: een prachtig onderkomen waar wij bijzonder 
trots op zijn. U bent van harte welkom om dat zelf eens  
te komen ervaren.

 

Rob Hagman 
Hoofd DCC-IenW

DCC-IenW

Faciliteren

 Werkterreinen Binnenvaart Buisleidingen Drinkwater Gen-tech
Gevaarlijke 
sto�en

Lucht-
kwaliteit Luchtvaart Milieu Nucleair

OV en 
spoor

Water-
kwaliteit

Water-
kwantiteit

Weer klimaat 
seismologie Wegen Zeescheepvaart

Netwerk van partners
We doen er alles aan om een crisis te voorkomen. Maar als 
het toch zover komt, dan staat het DCC-IenW in nauw contact 
met alle betrokken partijen: binnen de overheid, maar ook 
daarbuiten. Denk aan ministeries, (spoor)wegbeheerders, 
waterschappen, drinkwaterbedrijven, 
de Kustwacht en havenautoriteiten, 
maatschappelijke organisaties 
en het bedrijfsleven.

Verbinder
 Het DCC-IenW is een verbindende
schakel bij elke crisis. We weten
wie wat wanneer moet doen als
het zover is. We leggen de verbinding
tussen de partijen die nodig zijn bij
de crisisbeheersing en zorgen ervoor
dat lokale en (inter)nationale organisaties 
elkaar weten te vinden.

Informatie delen
Makkelijk en snel informatie delen is een 
belangrijke voorwaarde voor goede crisis-
beheersing. We bundelen en delen informatie, 
adviseren, organiseren en faciliteren, zodat 
een crisis vlot kan worden aangepakt.

Internationaal
Bij een crisis in het buitenland kunnen andere landen 
bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld bij grote overstromingen 
of olieverontreiniging op zee. Dan sturen we experts, 
materiaal of helpen we de situatie te herstellen.

Schakel met de top
Het DCC-IenW is het eerste 
aanspreekpunt en de spil in de 
departementale crisisbeheersing. 
Wij zorgen ervoor dat de ambtelijke 
en politieke top van het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat 
op de hoogte is en blij�.

Opleiden, trainen, oefenen
Met het leerprogramma voor Opleiden, Trainen en 
Oefenen (OTO) binnen IenW bouwt het DCC verder aan 
een professioneel niveau van de crisisorganisatie. 
 

Verbindende schakel 
bij crisisbeheersing
Wat doet het DCC-IenW?
Extreem weer, zware verkeersongevallen of grote branden: 
het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing
van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat speelt  
een centrale rol bij het coördineren van crises en rampen
op het gebied van infrastructuur en waterstaat.

Meer informatie
 E-mail 
 dcc@minienm.nl

 Algemeen nummer
 088 – 79 70 222

 Piketnummer 24/7
 0800 – 35 18 700

 Piketnummer vanuit buitenland 24/7
 0031 (0)30 - 60 06 366

Adviseren Organiseren



02.01.2019
Containerramp 
Waddengebied 
In de nacht van 1 op 2 januari 2019 woedt op de Noordzee een zware 
storm. Het containerschip MSC Zoe verliest die nacht een deel van zijn 
lading ter hoogte van Vlieland en Terschelling. Niet veel later krijgt het 
DCC-IenW een melding van de Centrale Meldpost IJsselmeergebied van 
Rijkswaterstaat. Om hoeveel containers het precies gaat is niet duidelijk, 
wel dat ze mogelijk gevaarlijke stoffen kunnen bevatten. Edith Kuijper en 
Maaike Steenstra hebben piketdienst. Steenstra: ‘De eerste prioriteit was 
om snel duidelijkheid te krijgen. Om hoeveel containers gaat het?  
Wat is de inhoud? En vooral: om hoeveel en welke schadelijke stoffen  
gaat het?’ Uiteindelijk blijkt dat er 342 containers overboord zijn geslagen, 
hoofdzakelijk met huishoudelijke materialen. Eén container bevat  
een lading lithiumbatterijen en in een andere zit organische peroxide.

De stranden van diverse Waddeneilanden liggen inmiddels vol troep. 
Flatscreens, kleding, speelgoed en miljoenen plastic bolletjes – 
uiteindelijk wordt zelfs het leger ingeschakeld om te helpen met 
opruimen. Het DCC-IenW schakelt razendsnel en doet wat nodig is:  
de feiten in kaart brengen, informatie coördineren en alle relevante 
partijen aan tafel krijgen. Naast onder andere de Kustwacht en 
Rijkwaterstaat schuift ook het LIOGS aan, een landelijk adviescentrum 
voor incidenten met gevaarlijke stoffen. Edith Kuijper: ‘Daarmee kregen 
we snel een beter beeld van de situatie, de mogelijke gevolgen en wie  
wat kon doen.’ Het DCC-IenW houdt nog tot dagen na de ramp de vinger 
aan de pols. Ruim een jaar later liggen nog twee containers op een rif,  
die zullen in 2020 geborgen worden. 

18.03.2019
Schietincident in Utrecht
In de ochtend van maandag 18 maart krijgt crisismanager Tony Hoogen-
doorn een melding vanuit het Nationaal Crisiscentrum (NCC): er is een 
schietincident geweest in een tram in Utrecht. Mogelijk is er sprake van  
een terroristische aanslag. Ook wordt rekening gehouden met een ‘active 
shooter’, een dader die onderweg is om nog meer aanslagen te plegen. 
Hoogendoorn: ‘Op dat moment is er veel onduidelijkheid. Vooral op  
sociale media verschijnen tegenstrijdige berichten over meerdere inciden-
ten met meerdere daders.’ De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 
en Veiligheid (NCTV) heeft inmiddels het dreigingsniveau voor de provincie 
verhoogd naar niveau 5, de hoogste kritieke fase. De burgemeester van 
Utrecht roept iedereen in de stad op om binnen te blijven.

De taak van het DCC-IenW is om snel een goed beeld te krijgen van de feiten. 
En vooral: wat de gevolgen zijn voor de IenW-netwerken. Hoogendoorn:  
‘Ik heb direct contact gelegd met vertegenwoordigers van de regionale  
ov-bedrijven, ProRail en de NS. Ook Rijkswaterstaat was verhoogd paraat. 
In een scenario als dit is het van cruciaal belang dat deze IenW-partners in 
nauw contact blijven met de politie en het bevoegd gezag. Zodra het “sein 
veilig” komt, moet alles immers zo snel mogelijk weer op gang komen.’

Omdat het om een mogelijke aanslag gaat, is inmiddels de nationale  
crisisstructuur opgeschaald. Daarbij adviseert het DCC-IenW de directeur-
generaal Rijkswaterstaat, die het ministerie vertegenwoordigt in de  
Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing. Later op dag komen  
ook de bewindslieden bijeen in de Ministeriële Commissie Crisis - 
beheersing. De dader van de schietpartij is dan al gepakt.

16.04.19
Bezoek DCC-IenW aan  
Landelijk Infor matie punt Ongevallen 
Gevaarlijke Stoffen

07.02.19
Opening crisiscentrum DCC-IenW  
door minister van IenW

01.01.19
Lancering OTO programma  
2019-2021

11.05
Binnenvaart
Binnenvaartschip met drugslab  
maakt water in Moerdijk

12.03
Cyber
Hack Citrix

Vanaf 12.03
Luchtvaart
Tijdelijk vliegverbod  
Boeing 737 MAX in EU

31.01
Wegen en verkeersveiligheid
A12: Kettingbotsing 25 voertuigen

03.19
 Voorbereidende OTO-activiteiten 
rondom Brexit



24.06.2019
Grote telefoniestoring KPN
Het is maandag 24 juni, 15.45 uur als een storing een deel van het telefoon-  
en dataverkeer van provider KPN platlegt. Het alarmnummer 112 is in het hele 
land onbereikbaar, net als het telefoonnummer 0900-8844 (‘Geen spoed, wel 
politie’). Kort daarop krijgt crisismanager Mark den Hollander een bericht van 
het Nationaal Crisiscentrum (NCC) over de storing. Den Hollander: ‘Voor het 
DCC-IenW is dan de eerste vraag: wat betekent dit voor onze eigen diensten?’ 

Den Hollander neemt direct contact op met Rijkswaterstaat, ProRail en 
de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Ook drinkwaterbedrijven en 
waterschappen worden benaderd, via e-mail of via mobiele telefoons 
van andere providers. ‘We maakten een snelle netwerkanalyse van de 
belangrijkste knelpunten. Welke partijen kunnen worden geraakt?  
Waar is de impact het grootst? En hoe zorgen we dat de continuïteit van  
onze dienstverlening niet in gevaar komt?’

Verschillende IenW-organisaties maken gebruik van het KPN-netwerk en 
hebben last van de storing. Toch vallen de problemen voor IenW gelukkig 
mee. Er zijn voldoende back-up-systemen en alternatieven om bereikbaar  
te blijven, zoals portofoons en de noodcommunicatievoorziening.  
Het DCC-IenW blijft de situatie de hele dag monitoren en houdt de ambtelijke 
top op de hoogte. Laat in de avond is de storing grotendeels voorbij. 

Het incident wordt als voorbeeld meegenomen in het Nationaal Crisisplan 
ICT. In datzelfde kader wordt in juni 2020 de derde grote cyberoefening 
ISIDOOR georganiseerd. Overheden, organisaties en partners uit onder meer 
de telecom- en energiesector testen hierin de samenwerking en coördinatie 
bij een escalerende cybercrisis.

24.07.2019
Brandstofstoring Schiphol
Schiphol heeft een cruciale rol binnen het IenW-netwerk. Knelpunten en 
incidenten op de luchthaven vragen daarom altijd direct aandacht. Dat is ook 
het geval op woensdag 24 juli, als er problemen zijn met de brandstoftoevoer 
voor vliegtuigen. Doorgaans zijn er voldoende buffers om het probleem 
tijdelijk op te vangen, maar dit keer wordt snel duidelijk dat de storing 
hardnekkig is. Mark den Hollander heeft die dag piketdienst. Den Hollander: 
‘Toen bleek dat het weleens lang kon gaan duren, heb ik meteen contact 
gezocht met de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en het Nationaal 
Crisiscentrum (NCC).’

Het blijkt een goede inschatting. De storing bij brandstofleverancier Aircraft 
Fuel Supply (AFS) heeft een enorme impact. Vluchten worden geannuleerd en 
duizenden reizigers stranden op de luchthaven. Veldbedden worden al uit  
de opslag gehaald. Het DCC-IenW is inmiddels op volle sterkte aan het werk.  
Den Hollander: ‘Schiphol is een centrale schakel in de keten van IenW. 
Incidenten op de luchthaven kunnen serieuze gevolgen hebben voor zowel 
het trein- als wegverkeer. Ook de omringende gemeenten en de Veiligheids-
regio zijn daar nauw bij betrokken.’ 

Zolang de brandstofstoring aanhoudt, blijft Den Hollander in contact met de 
LVNL, Rijkswaterstaat, ProRail en de NS. Ook de ambtelijke top wordt continu 
op de hoogte gehouden. Uiteindelijk leidt de storing niet tot grote problemen 
op de weg of het spoor. Later in de avond lijkt het systeem weer te werken. 
Het vliegverkeer komt pas in de loop van de volgende dag volledig op gang. 

10.05.19
Oefening Coördinatiegroep DGMI

16.05.19
Startdag orkaanseizoen

04.06.19
Netwerkdag Incidentbestrijding  
Gevaarlijke stoffen

01.07.19
Oefening hybride dreigingen

20.06
ICT
Landelijke ICT-storing  
Rijkswaterstaat

12.06 – 06.07
Zeescheepvaart
Search And Rescue-actie  
Sea-Watch 3 op Middellandse Zee

28.05
Openbaar vervoer
Staking openbaar vervoer

22.05
Aardbevingen
Zware aardbeving in Groningen



22.08.19
Werkbezoek DCC aan LVNL

09.09.19
Table top oefening voor de vraag-
regisseur Rijk t.b.v. het CET-md

25.09.19
Netwerkdag Nucleair

26.09.19
Startdag en oefening LCO

01.10.2019
Protestactie agrariërs
Tractoren op de snelweg, het Haagse Malieveld vol ‘boze boeren’ en later nog 
meer acties in het hele land: de agrarische sector laat eind 2019 flink van zich 
horen. De eerste grote protestactie is op dinsdag 1 oktober. Crisismanager  
Tony Hoogendoorn: ‘Een paar dagen eerder werden we gebeld door het 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Een grote groep 
agrariërs was van plan om met tractoren via het hoofdwegennet naar Den Haag 
te gaan. Dan heb je een dilemma. In de eerste plaats zijn landbouwvoertuigen 
niet toegestaan op de snelweg en daarnaast is het de vraag of de openbare orde 
niet in het geding komt.’

Vanwege dat dilemma komt op zondag 29 november het Interdepartementaal 
Afstemmingsoverleg bijeen (IAO). Het ministerie wordt hierin vertegenwoor-
digd door het DCC-IenW. Het Landelijk Advies- en Coördinatiecentrum Weg-

verkeer van Rijkswaterstaat ging mee als expert ten behoeve van het wegver-
keer. De directie Communicatie (DCO) van IenW draaide mee in het Nationaal 
Kernteam Crisiscommunicatie (NKC). Hoogendoorn: ‘Zo hadden we alle 
relevante expertise bij elkaar om een goede scenario-analyse te kunnen maken.’

Ondanks het verbod gaan de agrariërs op 1 oktober de snelweg op. Al vroeg 
in de ochtend rijdt een colonne van tientallen tractoren over de A2 en de A12 
richting Den Haag. De politie rijdt erachteraan om overig verkeer op afstand 
te houden en gevaarlijke inhaalmanoeuvres te voorkomen. Het DCC-IenW 
heeft intensief contact met Rijkswaterstaat. Zij ondersteunt de politie met 
weginspecteurs en informatieborden boven de weg. Met meer dan 1.100 
kilometer file is het de drukste ochtendspits ooit. Maar de dag verloopt 
uiteindelijk zonder noemenswaardige incidenten. 

10.10
Waterkwaliteit
Chemische verontreiniging Maas en 
innamestop WML, Dunea en Evides

Vanaf 02.10
Waterkwantiteit
Lage waterafvoer Maas  
op Belgische grens

26.08 – 28.08
Caribisch Nederland
Tropische storm ‘Dorian’ passeert 
Saba en Sint Eustatius

29.07
Milieu
Problemen met verbranding  
bij afvalverwerker AEB



01.01.2019 – einde jaar
Voorbereiding Brexit
Het is misschien wel het meest besproken onderwerp van 2019: de Brexit. 
Hoe loopt het proces? Komt er een deal of niet? Tot en met december blijft 
dat onduidelijk. Als er geen deal komt, dan moet het DCC-IenW verhoogd 
paraat zijn. Crisismanager Sylvia van Eijnatten: ‘Een Brexit zonder deal raakt 
al onze beleidsterreinen. Als het Verenigd Koninkrijk van de ene op de andere 
dag geen onderdeel meer is van de EU, krijgen we bijvoorbeeld te maken met 
grenscontroles en douaneformaliteiten. Stel je voor wat dat betekent voor  
de situatie bij onze ferryterminals, waar dagelijks honderden vrachtwagens  
de grens oversteken. Kunnen die dan wel verder rijden? En zo niet,  
waar moeten ze dan naartoe? Rijkwaterstaat en andere organisaties hebben 
hiervoor goed doordachte draaiboeken klaarliggen.’ 

Om goed voorbereid te zijn op een ‘no deal’, is het DCC-IenW al in een vroeg 
stadium gestart met het voorbereiden van de crisisorganisatie. Van Eijnatten: 
‘Dat is een proces waarbij we intensief samenwerken met collega’s vanuit 
het Brexit-coördinatieteam binnen het ministerie, maar ook met veel andere 
partijen zoals Rijkswaterstaat, Justitie & Veiligheid en tal van lokale en 
regionale partners.’

In 2019 wordt de datum maar liefst drie keer vooruitgeschoven. Eke keer 
gaat de crisisstructuur in werking, want elke keer is er kans op een ‘no deal’. 
Crisismanager Mark den Hollander: ‘Dat betekent dat wij als DCC-IenW het 
hele jaar door voortdurend in de startblokken moeten staan. Dat is intensief 
en tijdrovend, maar we zijn er goed in geslaagd. We hebben echt een brug 
geslagen tussen een politiek proces en professioneel crisismanagement.’

(Extreem) weer
8 januari Code geel wegens storm en hoogwater
22 januari Code geel wegens sneeuw en gladheid 
30 januari Code geel wegens sneeuw en gladheid
10 maart Code oranje wegens zeer zware windstoten
13 maart Code geel wegens hoogwater
4, 6 en 7 juni Code oranje wegens onweer, hevige neerslag en 

harde windstoten
19 juni Code oranje wegens onweer, hagel en harde 

windstoten
23 juni Code geel wegens langdurige hitte
20 juli Code oranje wegens zwaar onweer met grote hagel
23 t/m 27 juli Code oranje wegens extreme hitte
31 december Code rood wegens zeer dichte mist

Tijdelijke luchtruimsluitingen
Datum Locatie Reden

Vanaf 
12 maart

Nederland Europees vliegverbod voor Boeing 737 
Max wegens crashes

18 maart Utrecht Schietincident in sneltram
21 mei Zevenaar Ruiming bom Tweede Wereldoorlog
17 oktober Ruinerwold Politieonderzoek

Incidentmeldingen
Wegen en verkeersveiligheid 346
Spoor en openbaar vervoer 227
Luchtvaart 55
Binnenvaart 49
Milieu - Gevaarlijke stoffen 35
Milieu - Grote branden 31
Zeescheepvaart en Noordzee 31
Waterkwaliteit 23
Extreem weer 15
Nucleair en straling 12
Caribisch Nederland 8
Protesten agrarische sector en bouw 8
Drinkwater 7
ICT 7
Milieu - Luchtverontreiniging 7
Waterkwantiteit 7
Milieu - Bodemverontreiniging 4
Brexit (voorbereiding) 3
Cyber 3
Uitval nutsvoorzieningen 3
Aardbeving 2
Bijstandsaanvraag 2
Buisleidingen 2
Luchtkwaliteit 2
Verplaatsing militair materieel 1
Totaal 888

Attenderingsberichten
Vanaf 2 januari Containerramp Waddengebied
28 mei Staking openbaar vervoer

Feiten en cijfers

21.11.19
Procesoefening LAC-wegverkeer

10.10.19
Netwerkdag Water

28.10
Noordzee
Viskotter gezonken bij Texel

27.10
Spoor
Treinreizigers ruim drie uur vast  
tussen Alphen a/d Rijn en Bodegraven



 

EUCPM-oefening Caribbean Coast 2019 
Internationale oefening met noodpompen van het DCC-IenW 
 
Tijdens een grote internationale crisisoefening in het Caribisch 
gebied is onder meer gebruikgemaakt van de mobiele nood-
pompen van het DCC-IenW. Deze ‘Extreme High Capacity Pumps’ 
(EHCP) kunnen zowel nationaal als internationaal worden ingezet 
bij noodsituaties als gevolg van wateroverlast, een overstroming  
of in een situatie van dreigende watertekorten. De pompen zijn 
gecertificeerd door de EU en zijn geregistreerd in de Europese 
database CECIS. Het DCC-IenW heeft een vast team dat verant-
woordelijk is voor het beheer en de inzet van de pompen. 

Civiele bescherming 
Een deel van dit EHCP-team reisde in september 2019 af naar 
Caribisch Nederland voor een grote crisismanagementoefening 
van de Europese Unie. Van 9 tot en met 19 september namen  
tien verschillende EU-landen deel aan de oefening, die in het kader 
stond van het EU-mechanisme voor civiele bescherming:  
het ‘EU Civil Protection Mechanism’ (EUCPM). Ook de overheden 
van Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Bonaire waren actief bij  
de oefening betrokken. 

Grote overstromingen 
De EUCPM-training was georganiseerd om te oefenen met directe 
noodhulp, crisismanagement en het handhaven van de openbare 
orde en veiligheid bij een natuurramp. De oefening bestond uit 
twee delen. In het eerste deel werd een vulkaanuitbarsting 
gesimuleerd, met als gevolg een aardbeving en een tsunami.  
Dit scenario speelde zich af op de bovenwindse eilanden Saba en 
Sint Eustatius en werd gecoördineerd vanuit Curaçao en Bonaire. 
Op Curaçao en Bonaire werd het tweede deel van de oefening 
gehouden, waarbij in scène werd gezet hoe een orkaan onder meer 
leidde tot grote overstromingen. 

Safety- en securityplan 
Tijdens deze gesimuleerde overstromingsramp werd gevraagd om 
de inzet van het EHCP-team van het DCC-IenW. Het team deed 
hiervoor eerst een verkennend onderzoek bij een ‘overstroomd’ 
gebied. Daarna werden een actieplan en een safety- en security-
plan opgesteld. Gedurende de hele week was het team aanwezig 
bij besprekingen en bijeenkomsten van betrokken partijen en 
lokale organisaties. Daarnaast moesten de teamleden onder 
andere logistieke oplossingen vinden voor brandstofdistributie en 
het transport van materialen. Daarbij werd continu contact 
gehouden met lokale regeringsfunctionarissen en Nederlandse 
vertegenwoordigers op Curaçao.

Concrete verbeteracties 
De EUCPM-oefening liet zien dat het EHCP-team van het DCC-
IenW goed is voorbereid op eventuele noodsituaties. Ook waren  
er voldoende leermomenten die worden uitgewerkt in concrete  
verbeteracties voor de inzet van de mobiele noodpompen. 

Opleiden, trainen en oefenen

Cijfers  Aantal uitvoeringen

Basiscursus crisisbeheersing 5

LCMS training 5

ICAweb training 3

Adviseur crisiscommunicatie 2

BOB vergadermethodiek 2

Crisisbeheersing voor gevorderden 2

Crisis en besluitvorming 2

Informatiecoördinator 2

Internet research en crisismanagement 2

Masterclass crisisjuristenpool 2

Social media en crisisbeheersing 2

Verslaglegger 2

Voorzitter crisisteam 2

Adviseur crisisbeheersing 1

Basiscursus crisisbeheersing nucleair 1

Basiscursus crisiscommunicatie stralingsincidenten 1

Basiscursus crisisbeheersing bij cyberincidenten 1

Basiscursus crisisbeheersing CET-md 1

Bestuurlijke advisering 1

Cyberrisico's en dreiging 1

Cyber tools (anti) hacking 1

Informatie analyse en oordeelsvorming 1

Juridisch adviseren tijdens crisis 1

Liaison operationeel 1

Mindmappen 1

Netwerk- en scenario analyse 1

Snellezen 1

TRM-training voor evaluatoren 1

Verdiepingsmodule extreem weer 1

Webinar crisisjuristenpool 1

‘Elk facet van internationale inzet  
kwam naar voren: van het bestrijden  

van de wateroverlast tot samenwerken 
met andere internationale teams  

en het geven van een persconferentie.’ 
 

Noura Akdi (DCC-IenW) 
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