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Voorwoord
‘2021 was mijn eerste volledige jaar als Hoofd van
het DCC. Dan realiseer je je pas hoevéél we eigenlijk
doen. Logisch ook, want we moeten er altijd staan.
Een crisis kan immers elke dag gebeuren, en op
ieder beleidsterrein van IenW. Zo maakten we ook
het afgelopen jaar weer een paar grote crises mee,
waarbij in juli vooral de extreme wateroverlast in
Limburg een grote impact had. Meerdere collega’s
werden ingeschakeld voor extra hulp. Maar ook
de code rood door sneeuwjacht en Log4j waren
bijzonder. Verderop in dit jaaroverzicht blikken we
erop terug.
Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO)
Ondanks de coronamaatregelen konden gelukkig
veel van onze trainingen fysiek doorgaan. In ons
vak is het belangrijk om elkaar goed te kennen en
elkaar met een half woord te begrijpen. En dat gaat
echt beter als je fysiek bij elkaar bent om te trainen
of te oefenen. Dus dat hebben we gedaan, op zijn
voorzichtigst en verantwoord natuurlijk. In 2022
hopen we dat weer meer op te kunnen pakken.

Voor onze IenW-crisisorganisatie en netwerk
partners hebben wij een kennis- en leerplatform
ingericht. Daar zijn we trots op. Hoewel het
gebruikersgemak omhoog kan, was iedereen
enthousiast over de pilot. Daar zijn we blij mee,
want de rol van kennisdeling met onze netwerkpartners is een belangrijke taak van ons. Dit platform gaan we in 2022 verder doorontwikkelen.
Uiteindelijk komt ook een deel van onze OTOmodules op het platform te staan.
Crisismanagement is netwerkmanagement
Ons beleidsplan voor 2022-2026 is inmiddels zo
goed als klaar. Intensiever accountmanagement

is een van de hoofdpunten, omdat het belangrijk
is om het contact met al onze partijen te blijven
onderhouden. Daarnaast willen we stappen zetten
op het gebied van informatiemanagement, om
onze actuele beelden breed te kunnen delen
met het crisisnetwerk. De doorontwikkeling
op cybercrises is ook belangrijk. In juni namen
we deel aan ISIDOOR, een fikse meerdaagse
interdepartementale cyberoefening. Dat heeft
ons doen zweten, maar leverde mooie leerpunten
op waarmee we continu bezig zijn. Aan de hand
van eerdere cybercases hebben we in 2021
kennisgemaakt met nieuwe netwerkpartners, zoals
het CBR en de RDW. Netwerkmanagement blijft
een van onze topprioriteiten: crisismanagement ís
tenslotte netwerkmanagement.
Edith Kuijper
Hoofd DCC-IenW
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7 februari

Code rood: sneeuwjacht
Op zondag 7 februari was code rood van kracht
voor sneeuwjacht in het hele land. Dit zeldzame
weersverschijnsel is zeer belemmerend voor het
wegverkeer, openbaar vervoer en vliegverkeer.
Het was woensdagavond 3 februari toen het KNMI
crisismanager Sylvia van Eijnatten belde over een
bijzonder weerfenomeen: sneeuwjacht. Een combinatie van hevige sneeuwval én harde wind, die het
KNMI zag aankomen voor het aanstaande weekend.
Op donderdag werd een extra weerbriefing ingepland met de WIT-partners Rijkswaterstaat (Weg en
scheepvaart), ProRail, LOCC en het NCC. Vervolgens
vond op vrijdag een eerste WIT-overleg plaats. Van
Eijnatten vertelt: ‘We hebben toen, naast onze reguliere WIT-partners, ook het DCC van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erbij gehaald, omdat er net
gestart was met de coronavaccinaties. En de vaccins
moesten worden verspreid naar allerlei locaties.’
De situatie raakte ook het piketteam zelf: ‘Je moet
als piketteam bij elkaar zitten, maar hoe komen
we zondag op kantoor als de wegen en het spoor
niet begaanbaar zijn door sneeuwjacht? We zijn
daarom zaterdag al naar Den Haag gegaan om daar

te overnachten.’ De verwachting was dat het extreme
weer zaterdag op zondag rond middernacht zou
beginnen. ‘Omdat de impact zo groot zou zijn,
is code rood afgekondigd voor heel Nederland.
Dat is een bijzondere situatie met grote impact.’

want moet je dat wel willen met de sneeuwoverlast?’ Van Eijnatten: ‘We hadden gesloten vlieg
velden en veel wegincidenten, maar deze crisis was
inderdaad breder dan IenW. Ook dat maakte het
anders dan anders’.

Toen het piketteam zondagochtend na een hele
expeditie door de sneeuw te voet op kantoor aankwam, begon de hectische werkdag. ‘We kregen
van de crisispartners honderden meldingen van
storingen en incidenten binnen. Vervolgens maakten wij van de situatie en impact een totaalbeeld
voor onze netwerkpartners en deelden we dit via
informatieberichten en LCMS.’

Overige meldingen extreem weer

Later die zondag is er nog een overleg geweest
tussen de WIT-partners, om af te stemmen
wanneer code rood weer afgeschaald kon worden.
Junior crisismanager Celine Overbeek: ‘Wat daarbij
ook een afweging was: stuur je ouderen maandag
op pad richting de vaccinatielocaties of niet? In die
zin kwamen er interessante maatschappelijke vraagstukken bij kijken, naast het infragedeelte. Maandag
zouden ook nog eens net de basisscholen weer
opengaan. Toen hebben we contact gehad met OCW,

9/1

Code oranje - ijzel

15/2

Code rood - ijzel

18/6

Code rood - zware onweersbuien

29/6

Code oranje - onweersbuien, hevige
neerslag en lokaal wateroverlast

13/7

 ode oranje - hevige neerslag en
C
wateroverlast

14/7

 ode rood - hevige neerslag en
C
wateroverlast

23/12

Code oranje - ijzel

27/12

Code oranje - ijzel

Naar volgende highlight 
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Hevige regenval en
hoogwater Limburg
Lees verder 

13 - 15 juli

Hevige regenval en hoogwater Limburg
Hevige neerslag in combinatie met extreem hoog
water leidde in juli tot een ramp in Limburg.
Zoals iedere week begon de bewuste week in juli
met de wekelijkse Weerbriefing met het KNMI.
Heeft het weer mogelijk impact op de wegen, of
op het spoor? In eerste instantie niet. ‘Maar naarmate de dagdelen verstreken, bleek de neerslag in
Limburg heftiger te zijn en kwamen er hoogwaterstanden én een piek vanuit de rivieren bij,’ vertelt
crisismanager Fatma Aytekin. ‘De samenkomst van
al deze factoren zorgde dat alles in een stroom
versnelling kwam. En zo zaten we op een gegeven

moment het beeld over de actuele en verwachte
situatie op te stellen en presentaties voor te
bereiden voor departementale crisisoverleggen.
Er kwamen heel veel partijen voorbij, vooral vanaf
donderdag. Toen stond vast dat er sprake zou zijn
van extreem hoogwater en wateroverlast, als
gevolg van langdurige hevige regenval. En dat raakt
iedereen en ook vele beleidsterreinen. Erg dynamisch en hectisch dus. Vanaf dat moment vlogen
we van overleg naar deadline.’

	
‘Extra hulp was nodig om alle telefoontjes

en mails te beantwoorden.’
Ook junior crisismanager Rowan Felter blikt terug:
‘We waren meerdere avonden tot ’s avonds laat op
kantoor, maar we konden als piketteam gelukkig
extra hulp inschakelen. Dat was erg welkom. Het
was namelijk niet haalbaar om alle telefoontjes en
mails te beantwoorden en ons landelijk informatiesysteem LCMS tijdig te vullen. Hierdoor ontstond
een echt teamgevoel; je bent elkaar zó aan het
helpen. Dat is iets moois wat je energie geeft.’

‘Onze informatieberichten werden direct gebruikt
in Ministeriële Commissie Crisisbeheersing.
Dat was nieuw voor ons. Normaal verstuur je de
updates, wordt het verwerkt in een gezamenlijke
interdepartementale powerpoint, en worden er een
paar punten overgenomen. Dus daarmee hebben
we DCC-IenW een prominente plek kunnen geven’,
vertelt Felter.

	
‘Onze informatieberichten werden

direct gebruikt in ministeriële commissie
crisisbeheersing.’
Aytekin: ‘Toen ik vrijdag werd afgelost, zat ik
na alle loggingacties aan het einde van de
middag met een drankje in het zonnetje in Delftse
Hout om even bij te komen. Echt onwerkelijk.
Je verwerkt al die berichten over overstromingen,
evacuaties, continue regenval en verzadigde grond.

Lees verder 

13 - 15 juli

Hevige regenval en hoogwater Limburg
En dan zit je zelf ergens in het groen waar niets aan
de hand is en waar het zonnetje schijnt, terwijl de
andere kant van het land aan diggelen ligt. Dan
heb je wel ontzettend veel bewondering voor de
mensen die daar nog steeds in de operatie zitten en
inzet plegen.’

Een ander belangrijk en positief punt is het
in bescherming nemen van de eigen crisis
functionarissen tegen extra verzoeken wanneer zij
zich al een slag in de rondte werken, vindt Aytekin.
‘Het is heel fijn om te weten dat het je, ondanks de
drukte en chaos, mogelijk wordt gemaakt je werk
te kunnen doen!’

	
‘Je zit zelf in het groen, terwijl de andere

kant van het land aan diggelen ligt.’
Behalve het teamgevoel was het ook positief hoe
het team overzicht kon blijven houden tijdens
deze crisis. Felter: ‘Daarentegen hadden wij niet
altijd direct toegang tot noodzakelijke informatie,
vooral vanuit de operationele lijnen. Zij zitten zó
in de operatie, dat wij er soms op zitten te wachten
om de minister te kunnen informeren. Breed
toegang hebben tot elkaars informatie is van
belang. Tijdig informatie delen met elkaar blijft
een aandachtspunt en wordt ook meegenomen in
de evaluaties die na afloop worden uitgevoerd.’

Naar volgende highlight 
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december

Kwetsbaarheid Log4j
In december werd een ernstige kwetsbaarheid
gevonden in softwaretool Log4j, die wereldwijd
in enorm veel applicaties wordt gebruikt.
DCC-IenW krijgt regelmatig bericht van het
Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) over
kwetsbaarheden, hacks die plaatsvinden of advies
om bepaalde software te patchen. Het is dan altijd
toetsen of het nodig is om zo’n bericht vanuit
de crisislijn door te zetten. Crisismanager Mark
den Hollander: ‘Normaliter gaat het dan om één
specifieke tool, zoals in 2020 met Citrix. Maar Log4j,
een Java log-tool, zat in zó veel applicaties en werd
door veel diensten gebruikt. De kwetsbaarheid
maakte het mogelijk voor ongeauthenticeerde
kwaadwillenden om op afstand de systemen binnen
te dringen, waarvan de eventuele gevolgschade
niet in te schatten was. Maatschappelijke onrust en
ontwrichting kon ontstaan als misbruik zou leiden
tot grootschalige verstoring van al dan niet vitale
processen. Daarom werd deze situatie gekenschetst
als een onzekerheidscrisis.’

Het NCSC plande direct een informatieve sessie in
met honderden deelnemers. ‘Dat had ik nog niet
eerder gezien. Iedereen werd bijgepraat over hetzelfde beeld. Je merkt dat mensen in het netwerk
elkáár dan ook informeren: ze zeggen dan wel een
hackaanval te hebben gehad, of dat ze een bepaalde
veiligheidspatch hebben uitgevoerd. Men kon ook
best practices delen. Die week waren er drie of vier
van zulke sessies,’ aldus Den Hollander.
‘Ook gingen de sessies over het handelingspers
pectief dat werd verwacht. Organisaties moesten
zorgen voor voldoende cybercapaciteit. Het NCSC
verwachtte een toename van kwaadwillende
activiteiten in aanloop naar de feestdagen, met een
mogelijke piek tijdens de kerstvakantieperiode.
De combinatie van kerstverlof, de vele coronabesmettingen en de scholen die een week eerder dicht
gingen waardoor medewerkers kinderen moesten
opvangen, maakte het een uitdaging om de capaciteit te borgen. In het ergste geval zouden mensen
worden teruggeroepen van verlof. Wij moesten
vooral de politiek-ambtelijke top informeren over
wat er speelt, en dat het NCSC in the lead was.

We zetten wel alle lijnen open: zijn er gekke situaties, dan willen wij dat vanuit onze departementale
rol graag weten. Want op het moment dat er misbruik van wordt gemaakt, kan dat grote consequenties hebben. Onze belangrijkste taak is anticiperen
op eventuele gebeurtenissen, onder andere door
een netwerk te onderhouden.’
Niet-functionerende stormvloedkeringen?
Falende luchtverkeerstorens? Het risico van de
veiligheidsissue bleek lastig in te schatten, anders
dan bij Citrix. Na een aantal dagen is de issue
toen weer teruggezet naar de cyberafdeling.
Den Hollander: ‘Als er in de loop van 2022 iets
uit Log4j voortkomt, is er kans dat het weer in
de crisisorganisatie opduikt. Er is in binnen- en
buitenland wel veel aandacht voor in mediaartikelen, dan verwacht je dat er wel misbruik van
gemaakt kan worden. Maar tot op heden zijn er
gelukkig geen grote hacks geweest in Nederland.’

Naar tijdlijn incidenten 

Containerschip Baltic Tern verliest
containers op de Noordzee
Door slechte weersomstandigheden verliest
containerschip Baltic Tern vijf containers
30 km ten noorden van Ameland.

Tijdlijn incidenten
Hieronder enkele crises en rampen die plaatsvonden in 2021.

Tien auto’s betrokken bij ongeval
Ongeval met tien auto’s op de A9
van Alkmaar richting Amstelveen.
Twee auto’s vliegen in de brand.

13 jan.

7 febr.

19 febr.

Verstoring drinkwaterproductie
Evides, locatie Berenplaat
Een lekkage van chloordioxide
veroorzaakt een verstoring in
de drinkwaterproductie.

6 april

7 april

Begin
2021

Code rood vanwege
sneeuwjacht en gladheid
In het gehele land geldt code
rood vanwege sneeuwjacht (veel
sneeuw i.c.m. harde wind) en
gladheid. Lees het interview.

Uitval systemen
verkeerscentrale NWN
Bij verkeerscentrale NoordwestNederland vallen alle technische
systemen uit. Uit voorzorg
worden de Velsertunnel en
Gaasperdammertunnel gesloten.

Explosiegevaar in woonwijk
Oosterblokker
Door werkzaamheden raakt
een gasleiding oververhit.
Iedereen binnen een straal van
500 m moet het gebied verlaten
en het treinverkeer in de buurt
wordt stilgelegd.

31 mei

7 en 8 juni
Treinverkeer stilgelegd
door telefoniestoring
ProRail legt vanwege
een telefoniestoring het
treinverkeer landelijk stil.

Naar juli t/m december 

Tijdlijn incidenten

Aardbeving Garrelsweer
Een aardbeving met een kracht
van 3,2 op de schaal van Richter:
de zwaarste ooit in Groningen.

Hieronder enkele crises en rampen die plaatsvonden in 2021.

Extreme neerslag Limburg en
hoogwater op Maas en Rijn
Ongekende hoeveelheden
neerslag en rivierafvoer leiden
tot extreme wateroverlast in
Limburg. Lees het interview.

13 t/m 15 juli

15 aug.

Ernstige kwetsbaarheid
in Apache Log4j
Het National Cyber Security Center
waarschuwt voor een gevaarlijk
beveiligingslek in Apache Log4j.
Lees het interview.

Brand op schip beladen
met schroot en batterijen
Een scheepsbrand in het Botlekgebied
veroorzaakt stankoverlast,
waarbij omwonenden spreken over
een metaalachtige smaak.

8 sept.

25 okt.

16 nov.

10 dec.
Eind
2021

Tropische storm Grace langs
Saba en Sint Eustatius
Het KNMI stuurt een
waarschuwing uit vanwege
grote kans dat ook Saba en Sint
Eustatius schade oplopen door
tropische storm Grace.

Landelijke storing mobiele telefonie
Een verstoring in het mobiele
netwerk van Vodafone zorgt voor
verminderde bereikbaarheid van o.a.
de verkeerscentrales. Zij schakelen
tijdelijk over op portofoons.

Naar meldingen 

Meldingen
Hieronder het aantal meldingen
dat het DCC-IenW in 2021 ontving.

Meldingen

Wegen en verkeersveiligheid
Spoor en openbaar vervoer
Binnenvaart en sluizen
Luchtvaart
Extreem weer en seismologie
Milieu - grote branden
Milieu - gevaarlijke stoffen
ICT
Waterkwantiteit
Cyber
Uitval nutsvoorzieningen
Overig
- Drinkwater
- Caribisch Nederland
- Waterkwaliteit
- Zeescheepvaart,
havens en Noordzee
- Buisleidingen
- Straling en nucleair
- Luchtkwaliteit
- Protest agrarische sector
- Protest klimaat en milieu
- Bijstandsaanvraag
- Protestmaatregelen COVID-19
- Brexit

271
141
101
18
17
17
10
10
10
8
7
6
5
5
4
3
2
2
2
2
1
1
1

Totaal:

644 meldingen
in 2021

Naar Opleiden, Trainen en Oefenen 

Opleiden, Trainen en Oefenen
Crisisbeheersing is een dynamisch vakgebied. Daarom staat DCC-IenW niet stil.
We volgen nieuwe ontwikkelingen en het blijft een belangrijke randvoorwaarde om
deze in ons werk op te nemen. Zo geldt dat ook voor het leerprogramma Opleiden,
Trainen en Oefenen (OTO-leerprogramma).

Tijdlijn 

Uitgelichte trainingen
en oefeningen 

Cijfers 

Tijdlijn Opleiden, Trainen en Oefenen
DCC-IenW verzorgt een adequaat Opleiden, Trainen en Oefenen-leerprogramma voor alle
crisismedewerkers van het ministerie IenW en haar ketenpartners. Hieronder een selectie van
opleidingen, trainingen en oefeningen uit 2021.

Dilemmasessie Satellietuitval
In deze dilemmasessie staat het
vergroten van het bewustzijn
van mogelijke satellietuitval en
de effecten hiervan centraal.
29 jan.

11 maart

Sessie samenwerking IenW-partners
en veiligheidsregio’s
Een brede sessie om te kijken hoe
IenW-partners en veiligheidsregio’s de
samenwerking kunnen intensiveren.
21 april

11 mei

Nationale cyberoefening ISIDOOR
Cyberoefening met als doel het beoefenen
van de crisisprocedures. Op operationeel/
tactisch én bestuurlijk niveau.

1, 2, 3 en 10 juni

23 juni

Begin
2021

Tsunami warning test
Jaarlijkse tsunami warning
test voor het Caribisch gebied.
Primaire doel: testen van de
effectiviteit van de tsunamialarmering.

Dilemmasessie over het
NAVO crisisresponssysteem
Deelname ter voorbereiding
op de NAVO Crisis Management
Exercise (CMX).

Tabletop ERM-procedure
Tabletopsessie over de Emergency Response
Management (ERM)-procedure van het
Nederlandse regeringsvliegtuig.

Naar juli t/m december 

Tijdlijn Opleiden, Trainen en Oefenen
ConvEx-3
Een systeemoefening die internationale nucleaire
responsmechanismes en -capaciteiten voor nucleaire
of radiologische noodgevallen test en evalueert.

DCC-IenW verzorgt een adequaat Opleiden, Trainen en Oefenen-leerprogramma voor alle
crisismedewerkers van het ministerie IenW en haar ketenpartners. Hieronder een selectie van
opleidingen, trainingen en oefeningen uit 2021.
Nederlands-Duitse
hoogwateroefening
Tijdens deze oefening staat het
proces van informatie-uitwisseling
en grensoverschrijdende
samenwerking centraal.
1 sept.

2 sept.

7 okt.

Netwerkdag Water
Netwerkdag waar aandacht
wordt geven aan o.a.
overstromingsdreiging,
informatievoorziening en
menselijk gedrag bij een crisis.
13 en 14 okt.

Strategische dilemmasessie counterdrones
Dilemmasessie op nationaal niveau over
de gevolgen van drones op landelijke en
regionale luchthavens.

26 en 27 okt.

18 nov.

25 nov.
Eind
2021

Bestuurlijke sessie
maritieme security
Dilemmasessie over maritieme
security-incidenten op de
Noordzee met als scenario:
de kaping van een ferry tussen
Nederland en Engeland.

IBGS netwerkdag
Netwerkdag over de
incidentbestrijding gevaarlijke
stoffen (IBGS). Met o.a. een
paneldiscussie, deelsessies
en presentaties.

Procesoefening Weer Impact Team (WIT)
WIT-oefening met als scenario: een voorjaars
storm, die samenvalt met grote festiviteiten in
Nederland om het einde van corona te vieren.

Naar uitgelichte trainingen en oefeningen 

Uitgelichte trainingen en oefeningen
Kennis- en leerplatform DCC
Voor de IenW-crisisorganisatie en haar partners
ontwikkelt het DCC-IenW een digitaal kennis- en
leerplatform. Daarop staat straks het aanbod van
opleiden, trainen en oefenen (OTO), kennismodules
over de werking van de crisisorganisatie en
informatie over relevante crisisthema’s.
Films en animaties
Trainingen en opleidingen worden steeds vaker online gegeven. Dit vraagt om andere leerinterventies.
Daarom bieden we kennis- en leermodules over
de werking van de IenW-crisisorganisatie steeds
meer op een visuele manier aan. In 2021 heeft
het DCC-IenW diverse korte films en animaties
gemaakt voor de beginnende en ervaren leden van
de IenW-crisiscommunity.
DCC OTO-maatwerk
Naast het generieke OTO-programma worden op
aanvraag maatwerkleeractiviteiten georganiseerd.
Dit doen we veelal in co-creatie met de aanvrager.
Een aantal voorbeelden daarvan uit 2021:

•	Maatwerktraining scenariodenken tijdens crisis voor
het Watermanagementcentrum
Leren vooruitdenken, prioriteiten stellen en
proactief handelen met behulp van tijdslijnen en
beknopte scenario’s.
•	Masterclass strategisch crisismanagement
De inzichten uit deze masterclass leidden tot
verdere professionalisering van de crisisorgani
satie bij het identificeren van en anticiperen op
crises met een politiek-bestuurlijke impact.
•	Cursus schrijven in een Politieke-Bestuurlijke Context
Schrijven van effectieve teksten, zodat de
ontvanger de boodschap duidelijk ontvangt en
de onderbouwing snel terug kan vinden.
•	Samenwerking met Rijkswaterstaat
-	Tweedaagse basiscursus voor crisisbeheersing.
-	De roltraining verslaglegger/secretaris
opnieuw vormgegeven en uitgevoerd.
-	Meerdere oefeningen en diverse LCMSvaardigheidstrainingen op locatie uitgevoerd.

Oefeningen en dilemmasessies
Vanwege de maatregelen rond COVID-19
organiseerde het DCC-IenW afgelopen jaar veel
oefeningen en dilemmasessies online. Ook
sloten we aan bij grotere multidisciplinaire en/of
interdepartementale oefeningen, zoals ISIDOOR
2021, de nucleaire oefening van IAEA en twee
oefeningen voor Rijkswaterstaat.
De dilemmasessies organiseerden we vooral voor
onze crisisprofessionals. Bij een dilemmasessie
nemen we deelnemers mee in een scenario en
confronteren hen met een aantal dilemma’s.
Hierover wordt dan met elkaar een open gesprek
gevoerd. Er waren dilemmasessies rond het
regeringsvliegtuig, maritieme veiligheid, cyber en
luchtvaart.

Naar de cijfers 

Cijfers Opleiden en Trainen
Hieronder het aantal opleidingen en trainingen die plaatsvonden in 2021.

Aantal uitvoeringen

Basiscursus crisisbeheersing
LCMS-training
BOB-training
Opleidingstraject Vraagregie Rijk
Advies schrijven onder tijdsdruk (CET-md)
Roltraining liaison (R)OT
Crisisbeheersing voor gevorderden
Videovloggen met je mobiel
Basiscursus nucleair
Roltraining informatiecoördinator
Roltraining hoofdaannemer (CET-md)
Cursus crisiscommunicatie tijdens stralingsincidenten
Overig
- Online module COVID-19 als grensoverschrijdende crisis
- Roltraining voorzitter
- GTD Persoonlijke Efficiency
- Online module de virtuele crisisorganisatie
- Online module institutionele crisisbeheersing
- Verdiepingsmodule crisisbesluitvorming
- Kort en bondig presenteren
- Roltraining adviseur crisisbeheersing
- Roltraining verslaglegger/secretaris
- Roltraining procesmanager (CET-md)
- Crisisbesluitvormingsprocedure BOB
- Online dashboards en efficiënt internetonderzoek

10
6
5
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Totaal:

91 opleidingen,
en trainingen
in 2021
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CC-Ien

Colofon
Een uitgave van
Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Coördinatie en advies
Taneesha Gendaram
Tekst en ontwerp
Tappan
Fotografie
ANP Foto
Contact
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing
Rijnstraat 8, 2515 XP, Den Haag
T 088 - 7970 222
E dccinfo@rws.nl
I www.dcc-ienw.nl
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