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Inleiding  

Voor u ligt het Beleidsplan Crisisbeheersing 2022 t/m 2026 van het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Dit beleidsplan is 
opgesteld vanuit de verantwoordelijkheid van het Departementaal 
Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van IenW (DCC-IenW) om zorg te 
dragen voor een samenhangend departementaal crisisbeheersings-
beleid1, vooral gericht op de fasen preparatie en respons van de 
veiligheidsketen2. 

Dit beleidsplan bevat een meerjarig en richtinggevend kader, 
waarin de te ondernemen acties ten aanzien van de prioritaire 
dreigingsthema’s op het gebied van crisisbeheersing voor het 
ministerie in de komende vijf jaar staan opgenomen. Daarnaast 
wordt in dit plan aandacht besteed aan de te nemen maatregelen 
ter versterking van de weerbaarheid en het organisatievermogen 
van de crisisorganisatie van IenW. De titel van dit beleidsplan luidt: 
‘Anticiperen en versterken’. Anticiperen om als crisisorganisatie 
klaar te zijn voor nieuwe crisistypen en dreigingen die het 
ministerie te wachten staan. Versterken om de aanpak van 
traditionele en nieuwe crisistypen gezamenlijk met het IenW-
crisisnetwerk verder te optimaliseren. Met dit netwerk wordt het 
geheel aan interne en externe IenW-organisaties bedoeld die actief 
zijn tijdens crises die de IenW-beleidsterreinen raken. 

Sinds de publicatie van het vorige beleidsplan crisisbeheersing 
IenW in 2017 is er veel veranderd. Crisisbeheersing heef de 
afgelopen jaren volop in de schijnwerpers gestaan: de droogte in 
2018, de coronacrisis, diverse ransomware-aanvallen en de 
overstromingen in Limburg in de zomer van 2021 zijn slechts enkele 
voorbeelden. De verspreiding van het coronavirus heef overheden 
en burgers opnieuw geconfronteerd met de maatschappij-
ontwrichtende impact die crises kunnen hebben. Ondanks hun 
relatieve zeldzaamheid zijn crises onvermijdelijk. Door de inzet van 
een systeem en netwerk voor crisisbeheersing wordt gestreefd de 
negatieve gevolgen van crises te beperken, zoals schade aan 
mensen, vitale infrastructuur en publieke instellingen. 

Aan dit beleidsplan ligt een onafankelijk, inhoudelijk onderzoeks-
rapport ten grondslag, dat is opgesteld door RAND Europe. Dit 
onderzoeksrapport is tot stand gekomen door middel van bureau-
onderzoek van relevante (wetenschappelijke) documentatie en 
door consultatie van directeuren, afdelingshoofden en crisis-
functionarissen binnen IenW en partnerorganisaties die betrokken 
zijn bij de crisisbeheersing van het ministerie. De hoge mate van 
betrokkenheid van de IenW-crisispartners bij het onderbouwend 
rapport en dit beleidsplan is van belangrijke toegevoegde waarde. 
De crisisorganisatie van IenW bouwt namelijk voor een signifcant 
deel op de professioneel ingerichte crisis- en calamiteiten-
organisaties van de uitvoeringspartners. 

In het onderzoek is een verkenning gedaan van de dreigingsthema’s 
voor de komende vijf jaar op de beleidsterreinen van IenW. Tevens 
is nagegaan op welke wijze de aanpak van de crisisbeheersing bij 
IenW versterkt kan worden. De resultaten van het onderbouwend 
rapport vormen de uitgangspunten voor dit beleidsplan. Eind 2022 
zal een nieuwe Rijksbrede Veiligheidsstrategie gepubliceerd worden 
met als onderbouwing een Rijksbrede Risicoanalyse. Indien nodig 
zullen actuele ontwikkelingen worden verwerkt in de jaarplannen 
van het DCC-IenW die op basis van het beleidsplan crisisbeheersing 
IenW worden opgesteld. 
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Dit beleidsplan is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 worden de 
prioritaire dreigingsthema’s voor het ministerie van IenW 
weergegeven en toegelicht. In hoofdstuk 2 worden de te nemen 
maatregelen en organisatorische ontwikkelingen beschreven om 
de aanpak van de crisisbeheersing verder te verbeteren. In 
hoofdstuk 3 wordt de beleidsagenda 2022 t/m 2026 gepresenteerd, 
waarin acties, verantwoordelijken en de planning zijn opgenomen. 

1 In de BSR van 31 januari 2022 zijn besluiten genomen om de IenW-
calamiteitenorganisatie te professionaliseren en de aansluiting van de 
calamiteitenorganisatie op de IenW-crisisbeheersing goed in te regelen. Dit 
naar aanleiding van de ‘Evaluatie IenW-aanpak impact COVID-19 op eigen 
organisatie’. 
We spreken van een crisis indien er impact is op de beleidsvelden van IenW 
en van een calamiteit als er impact is op de eigen organisatie. Indien een 
situatie alleen een crisis is, komt alleen de crisisorganisatie bijeen; als een 
situatie alleen een calamiteit is, komt alleen de calamiteitenorganisatie 
bijeen. In het relatief zeldzame geval dat een situatie zowel crisis als 
calamiteit is (denk aan COVID-19 en Citrix), komen beide gelegenheids-
organisaties bijeen en wordt via liaisons een verbinding gelegd. 

2 In de veiligheidsketen worden vijf fasen onderscheiden: proactie, preventie, 
preparatie, respons en nazorg. Crisisbeheersing richt zich op de fasen 
preparatie en respons, maar verzorgt crisisevaluaties in de nazorgfase en is 
aangesloten bij relevante preventieactiviteiten zoals het Weer Impact Team 
(WIT) 

5 
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1 Prioritaire dreigingsthema’s  

In dit beleidsplan worden vijf dreigingsthema’s als prioritair aangemerkt, 
die voor de komende vijf jaar relevant zijn voor het ministerie van IenW. 
De prioritering van deze dreigingsthema’s is tot stand gekomen door het 
onderbouwende onderzoek. 

In dit onderzoek is naar inzicht van het IenW-crisisnetwerk een 
longlist van potentiële dreigingen afgezet tegen de volgende 
criteria: 
•   Prevalentie: de waarschijnlijkheid dat een dreiging actueel wordt 

in de komende vijf jaar; 
•   Impact: de groote van de materiële en immateriële schade op de 

werkvelden van het ministerie wanneer een dreiging zich 
voordoet; 

•   Weerbaarheid: de adequate werking van de middelen, kennis, 
capaciteit en overig(e) beleid(instrumenten) die ter beschikking 
staan voor crisisbeheersing bij het actueel worden van een 
dreiging. 

De enquêteresultaten hebben gezamenlijk met de interviews en een 
literatuuronderzoek geleid tot een prioritering van de dreigings-
thema’s in dit beleidsplan. De prioritering wordt in dit hoofdstuk 
weergegeven. De geprioriteerde dreigingsthema’s hebben een hoge 
kans op vóórkomen, een potentieel grote impact voor het 
ministerie of er wordt verwacht dat het ministerie niet weerbaar 
genoeg is tegen de dreiging. Het gaat om de volgende dreigingen: 
1.  Cyberdreigingen en digitale ontwrichting door een hoge mate 

van alle drie de criteria; 
2.  Klimaatverandering en extreem weer door een hoge score op 

prevalentie en impact; 
3.  Uitval of bedreiging van vitale processen door een hoge score 

op impact in verband met mogelijke ketenefecten en grote 
maatschappelijke gevolgen; 

4.  Verstoring of uitval van satellietnavigatie en ruimteweer  
door een lage score op weerbaarheid, doordat nadere kennis-
ontwikkeling nodig is; 

5.  Dreigingen die voortkomen uit de energietransitie door 
eveneens een lage score op weerbaarheid, doordat nadere 
kennisontwikkeling nodig is. 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de prioritaire 
dreigingsthema’s. 

1.1  Cyberdreigingen en digitale 
ontwrichting 

De toegenomen afankelijkheid, verwevenheid en complexiteit van 
digitale netwerken gaan gepaard met continu opkomende en (on) 
ontdekte kwetsbaarheden, voor zowel onbedoelde cyberincidenten 
als moedwillige aanvallen door statelijke en niet-statelijke actoren. 
Door de toenemende digitalisering van de maatschappij is het 
aantrekkelijker voor kwaadwillenden om digitale systemen als 
doelwit te kiezen. De maatschappelijke impact van dergelijke 
incidenten kan zeer groot zijn en daarmee leiden tot (digitale) 
ontwrichting van de samenleving. Cyberincidenten kunnen zich op 
alle beleidsterreinen van IenW voordoen. Ook kan de business-
continuïteit van het ministerie zelf verstoord raken. 



Er wordt ingezet op de verhoging van cyberweerbaarheid van het 
ministerie van IenW en bijbehorende sectoren door middel van 
verschillende trajecten en programma’s. Bij de versterking van de 
cyberweerbaarheid hoort ook inzet op de versterking van de interne 
crisisorganisatie. Cyberdreigingen en -incidenten worden daarom 
binnen de crisisbeheersing als een prioritair thema gezien. Deze 
prioritering wordt tevens bekrachtigd door een soortgelijke 
doelstelling die is opgenomen in de vernieuwing van de cyber-
securitystrategie van IenW. De IenW-crisisorganisatie volgt de 
bestaande landelijke en departementale crisisplannen met 
betrekking tot cyber/digitaal en gaat actief aan de slag met de 
aankomende herzieningen daarvan, waaronder het Handboek 
IenW Expertgroep Cyberincidenten. Het DCC-IenW trekt hierin 
samen op met de directie Financiën en Integrale Bedrijfsvoering 
(FIB), in aansluiting op het CIO-stelsel, en het directoraat-generaal 
Water en Bodem (DGWB). DGWB is het coördinerende beleids-
directoraat voor het ministerie voor cyberincidenten die (mogelijk) 
impact hebben op de sectoren van IenW. 

Op basis van aanbevelingen en verbeterpunten uit eerdere 
casuïstiek (zoals de kwetsbaarheid in Citrix, Log4j en de landelijke 
crisisoefening ISIDOOR) zal de crisisbeheersing op het gebied van 
cyber binnen het departement breder worden doorontwikkeld en 
verankerd in de daarvoor bestemde planvorming. Er zal ingezet 
worden op de verbinding tussen de businesscontinuïteit, cyber-
expertise en de crisisbeheersing binnen het ministerie en bij de 
IenW-sectoren, waarbij helderheid over taken en verantwoordelijk-
heid tussen de verschillende actoren een belangrijk aandachtspunt 
is. Tevens zal ingezet worden op kennisontwikkeling bij alle 
IenW-betrokkenen bij de beheersing van cybercrises, en op 
opleiden, trainen, oefenen (OTO) met betrekking tot 
cyberscenario’s. 

1.2    Klimaatverandering en extreem weer 

Door klimaatverandering neemt de kans op extreem weer toe. 
Hierdoor is de verwachting dat extreme weerfenomenen de 
komende jaren vaker voor zullen komen. De extreme regenbuien 
die het uitzonderlijke zomerse hoogwater van de Maas in Limburg 
in 2021 veroorzaakten, worden ten dele toegeschreven aan 
klimaatverandering. Ook zal in de toekomst de kans op (lang-
durige) droogte en hite toenemen. De impact van extreem weer 
kan groot zijn, met name wanneer meerdere extremiteiten 
tegelijkertijd voorkomen (de zogenaamde perfect storm). In de 
meeste gevallen ondervinden sectoren van diverse departementen 
dan hinder. Zo waren de efecten van de sneeuwstorm in februari 
2021 met name groot voor de operationele uitrol van de test- en 
vaccinatiestrategie ter bestrijding van het coronavirus die op dat 
moment plaatsvond. 

De ontwrichtende efecten van extreem weer kunnen ook de 
infrastructuur in Nederland trefen. Het vaker vóórkomen van 
extreem weer kan leiden tot een toename in het aantal tijdelijke 
verstoringen in de bedrijfscontinuïteit, het aantal incidenten en 
calamiteiten bij onze crisispartners. Hierdoor zal de piket-

organisatie bij zowel het DCC-IenW als bij de crisiscoördinatoren 
van de verschillende IenW-onderdelen intensiever worden belast, 
door bijvoorbeeld de inzet van het Weer Impact Team (WIT) of het 
Management Team Watertekorten (MTW). Het is belangrijk voor het 
DCC-IenW en de crisisorganisaties van de betrokken netwerk-
partners om hierop te anticiperen. In samenwerking met de 
beleidsdirecties IenW en crisispartners als KNMI, Rijkswaterstaat, 
het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) en de Water-
schappen zal het DCC-IenW de gevolgen van klimaatverandering 
voor de huidige crisisstructuur onderzoeken. Dit om te waarborgen 
dat ook in de toekomst de crisisorganisatie van IenW adequaat blijf  
functioneren bij extreem weer. 

De crisisorganisatie moet anticiperen op extreem weer-scenario’s 
en de daarbij noodzakelijke crisisaanpak ontwikkelen. Zo is er 
bijvoorbeeld aandacht voor de efecten van langdurige droogte en 
hite op de drinkwatervoorziening. Dan kunnen er drinkwater-
tekorten in bepaalde situaties en in bepaalde gebieden ontstaan. 
Gezamenlijk met beleid, de sector, veiligheidsregio’s en het 
ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) worden samenwerkings-
afspraken ontwikkeld, die bij een crisis een heldere opschaling 
borgen en een uitrol van crisismaatregelen en crisiscommunicatie 
mogelijk maken. 

Niet alleen het DCC-IenW anticipeert op de gevolgen van klimaat-
verandering. Dit gebeurt ook bij onze crisispartners. Een voorbeeld 
hiervan is de ontwikkeling van het Early Warning Center (EWC) bij 
het KNMI. Om in te spelen op het veranderde weer en de maat-
schappelijke vraag gaat het KNMI eerder en preciezer waarschuwen. 
De nadruk ligt bij het EWC op samenwerking, zowel op regionaal, 
nationaal als internationaal niveau, met marktpartijen, kennis-
instellingen en mede-overheden. Het is belangrijk om na te gaan 
wat deze ontwikkeling betekent voor de huidige samenwerkings-
structuren bij crisis, zoals het vanuit het DCC-IenW beheerde Weer 
Impact Team (WIT) dat het KNMI adviseert bij het uitgeven van code 
rood. De crisisorganisatie van IenW kan anticiperen op deze en 
andere ontwikkelingen, bijvoorbeeld door synergievoordelen te 
onderzoeken. 

1.3   Uitval of bedreiging van vitale 
processen 

Bepaalde processen zijn zo essentieel voor de Nederlandse 
samenleving dat uitval of verstoring tot ernstige maatschappelijke 
ontwrichting leidt en een bedreiging vormt voor de nationale 
veiligheid. Deze processen vormen de Nederlandse vitale infrastruc-
tuur. Een deel van de vitale processen valt onder verantwoordelijk-
heid van het ministerie van IenW. Dit zijn: drinkwatervoorziening, 
keren en beheren waterkwantiteit, de opslag, productie en 
verwerking van nucleair materiaal, vlucht- en vliegtuigafandeling, 
scheepvaartafwikkeling, vervoer van personen en goederen over de 
(hoofd)spoorweginfrastructuur, vervoer over het (hoofd)wegennet, 
grootschalige productie/verwerking en/of opslag van (petro) 
chemische stofen en plaats- en tijdsbepaling middels GNSS. 
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Bij uitval van vitale processen is de kans groot dat meerdere 
sectoren, veiligheidsregio’s en departementen betrokken raken, 
omdat uitval van het ene vitale proces kan leiden tot uitval van 
anderen (cascade-efecten). Een goed geprepareerde samenwerking 
bij crisisbeheersing is dan van groot belang. Voor enkele vitale 
processen zijn door de ministerraad Landelijke Crisisplannen (LCP) 
vastgesteld, zoals het Landelijk Crisisplan Hoogwater en Over-
stromingen en het Landelijk Crisisplan Straling (beide onder 
verantwoordelijkheid van IenW). Het DCC-IenW is in samenwerking 
met het Nationaal Crisiscentrum (NCC), het Veiligheidsberaad en 
vitale sectoren verantwoordelijk voor het actueel houden van de 
plannen en deze voortdurend in samenwerking met alle partners 
op basis van verschillende scenario’s te beoefenen. Het DCC-IenW 
zal in samenwerking met de dossierhouders vitaal bij de IenW-
beleidsdirecties het crisisbeleid waar nodig ontwikkelen of 
aanscherpen. Voor de drinkwatervoorziening zal het DCC-IenW met 
DGWB en de drinkwatersector verkennen of een landelijk crisisplan 
opgesteld kan worden, waarbij ook andere scenario’s opgenomen 
worden dan het hierboven beschreven drinkwatertekort als gevolg 
van langdurige droogte. 

Het DCC-IenW is ook betrokken bij de ontwikkeling van crisis-
plannen door andere departementen. Zo is het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat bijvoorbeeld hoofdverantwoorde-
lijk voor het landelijk transport, distributie en productie van 
elektriciteit. Uitval van elektriciteit kan verstrekkende gevolgen 
hebben voor meerdere IenW-sectoren. In november 2021 is het 
Nationaal Crisisplan Elektriciteit tot stand gekomen. Het is 
belangrijk om op basis van de impact van grootschalige  
elektriciteitsuitval, voor de vitale processen vallend onder IenW en  
de businesscontinuïteit van de eigen IenW-organisatie, nader uit te 
werken wat dit betekent om de weerbaarheid van de crisis-
organisatie te verhogen. Een goede samenwerking tussen het 
DCC-IenW en de beleidskern is hierbij essentieel. In het jaar 2022 
zal een update van het Landelijk Crisisplan Digitaal uitkomen en 
zullen de Nationale Crisisplannen Elektriciteit en Gas worden 
doorontwikkeld tot Landelijke Crisisplannen. Dit hangt samen met 
de ontwikkeling dat het crisisbeleid op Rijksniveau in samen-
werking met veiligheidsregio’s wordt vormgegeven (van Nationale 
Crisisplannen naar Landelijke Crisisplannen). 
 
Om als crisisorganisatie van IenW de veiligheidsontwikkelingen 
goed te kunnen monitoren met betrekking tot de vitale processen, 
zal de verbinding tussen de departementale werkgroep Vitaal en het 
Overleg Crisismanagement verder versterkt worden. Op interdepar-
tementaal niveau moedigt het DCC-IenW een betere verbinding aan 
tussen de interdepartementale werkgroep Vitaal en de interdeparte-
mentale overleggen crisisbeheersing (IOCB/DOCB). 

1.4    Verstoring of uitval van 
satellietnavigatie en ruimteweer 

Om de afankelijkheid van buitenlandse militaire satelliet-
navigatiesystemen te verminderen heef de Europese Unie een 
eigen systeem ontwikkeld onder de naam ‘Galileo’. Galileo biedt 
naast de publiektoegankelijke plaats-, navigatie- en tijdbepaling 
ook de zogenaamde publiek gereguleerde dienst PRS, een versleu-
telde dienst voor de lidstaten van de EU. 

Door natuurlijke en moedwillige oorzaken kunnen satellieten 
tijdelijk verstoord raken of zelfs volledig uitvallen. De efecten van 
de uitval van plaats- en tijdbepaling middels satellieten (een Vitaal 
B beleidsterrein van IenW) kunnen beleidsterreinen van IenW en 
andere departementen raken, omdat het functioneren van veel 
processen afankelijk is van navigatiesatellieten. Voor de uitval van 
het PRS-signaal is reeds een crisisprocedure beschikbaar en 
ingeregeld. Voor de impact op de sectoren is DGMI in 2021 gestart 
met een herijking van het rapport Inventarisatie Kwetsbaarheden 
Uitval Satellietnavigatie (IKUS) uit 2013. Dit heef destijds een eerste 
inzicht gegeven in de efecten die op zullen treden op de IenW-
beleidsterreinen bij het uitvallen van satellietnavigatie. 

Een van de natuurlijke oorzaken van satellietverstoringen of –uitval 
is ruimteweer. De term ruimteweer (space weather) wordt gebruikt 
om de invloed van een veranderend magneetveld op de zon op 
aarde te beschrijven. Ruimteweer speelt zich af op een schaal die 
groter is dan de aarde en heef een verstorend efect op het 
magneetveld van de aarde. Het heef impact op moderne vitale 
technologie zoals het functioneren van satellieten, satelliet-
diensten (o.a. navigatie, communicatie) en gebruikers daarvan 
zoals de luchtvaartindustrie, telecommunicatie, radarsystemen en 
netwerken (elektriciteit, spoorweg). Hoewel de risico’s van 
ruimteweer worden bepaald door gebeurtenissen met een kleine 
kans van optreden, kan de impact voor het ministerie groot zijn. 

Dit alles benadrukt het belang om als ministerie ruimteweer te 
doorgronden en in beeld te hebben wat de mogelijke impacts van 
extreem ruimteweer kunnen zijn. Dit kan onder andere door kennis 
op te bouwen, bewustwording te creëren en in samenwerking met 
de beleidsdirecties en (vitale) sectoren de impact in kaart te 
brengen. 

Vervolgens zal er voor ruimteweer en de daarbij optredende 
efecten crisisbeheersingsbeleid moeten worden ontwikkeld. Het 
DCC-IenW heef in samenwerking met KNMI, DGWB en DGMI de 
eerste stappen hiertoe gezet. Zo is een samenwerkingsverband met 
DGWB op het gebied van vitale processen opgestart en is een 
waarschuwingssystematiek voor ruimteweer ontwikkeld door KNMI 
en DCC-IenW. Voor de crisisorganisatie zal het de komende jaren 
belangrijk zijn om crisisbeleid uit te werken waarin scenario’s 
worden opgenomen en het netwerk in kaart te brengen dat 
mogelijk hinder ondervindt van extreem ruimteweer. 
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1.5    Dreigingen die voortkomen uit  
de energietransitie 

Om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, speelt de 
ontwikkeling en implementatie van hernieuwbare energiebronnen 
heden ten dage een grote rol. Dit kan een aantal risico’s met zich 
meebrengen voor de beleidsterreinen van het ministerie en de 
uitvoeringsorganisaties daarin. Ten eerste is er aandacht voor de 
capaciteit van het huidige elektriciteitsnetwerk en de leverings-
zekerheid als gevolg van een mogelijk instabiele toevoer van 
energie op het moment dat verschoven wordt naar meer wind- en 
zonne-energie. Ten tweede is er vanuit de incidentbestrijding 
aandacht voor de veiligheid van nieuwe energiedragers. Hierbij kan 
men denken aan de risico’s die gepaard gaan met de bestrijding van 
branden van zonnepanelen en accu’s, maar ook het gebruik van 
waterstof en ammoniak als energiedragers. De Milieu Ongevallen 
Dienst (MOD) van het RIVM zet hierop in door middel van nader 
onderzoek en kennisontwikkeling. Andere onderwerpen zoals de 
plannen van het nieuwe Kabinet-Rute IV om twee nieuwe 
kerncentrales te ontwikkelen, de vestiging van datacentra in 
Nederland en de inrichting van windmolenparken (op zee) zijn 
relevant voor de crisisbeheersing en verdienen aandacht. 

De kennis over dreigingen die voortkomen uit de energietransitie is 
nog relatief beperkt. Voor de crisisorganisatie is het van belang om 
bewustwording te creëren en kennis op te bouwen over eventuele 
risico’s. Hierbij kan ook de impact op IenW-terreinen in beeld 
worden gebracht. De verbinding en kennisuitwisseling met 
relevante crisispartners is hierbij van belang. Een goede aansluiting 
bij het ministerie van EZK over dit onderwerp draagt hieraan bij. 

1.6  Overige dreigingsthema’s 

Naast eerdergenoemde prioritaire dreigingsthema’s voor het 
ministerie van IenW wordt in het onderbouwend rapport van RAND 
Europe nog een aantal andere dreigingsthema’s genoemd. Drie 
hiervan worden in dit beleidsplan eruit gelicht: Caribisch 
Nederland, criminele ondermijning en buitenlandse inmenging. 
Deze komen voort uit de Nationale Veiligheid Strategie (NVS). Ook 
in de nieuwe Rijksbrede Risicoanalyse RbRa) worden deze 
dreigingsthema’s uitgewerkt. 
Een groot incident in Caribisch Nederland kan een grote impact 
hebben op meerdere IenW-terreinen. Voor zover het criminele 
ondermijning en buitenlandse inmenging betref, wordt de impact 
op de IenW-beleidsterreinen niet direct groot verwacht, maar 
doordat hier relatief weinig kennis over is binnen de crisis-
organisatie, is bewustwording en verdere kennisontwikkeling 
noodzakelijk. 

Dreigingsthema’s BES-eilanden en CAS-landen 
De verwoestende kracht van orkaan Irma (2017) op Sint Maarten 
heef Nederland, en ook IenW, geconfronteerd met een grote inzet 
van de nationale en departementale crisisorganisatie om de crisis 
op Sint Maarten te beheersen. Orkanen kunnen leiden tot grote 
maatschappelijke ontwrichting en deze zullen door klimaat-
verandering toenemen in kracht. Er zijn veel lessen geleerd naar 
aanleiding van orkaan Irma, maar blijvende aandacht voor de 
crisisbeheersing is nodig. Orkaanvorming wordt in de Rijksbrede 
Risicoanalyse genoemd als dreigingsthema voor de BES-eilanden 
(Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en CAS-landen (Curaçao, Aruba en 
Sint Maarten). Hierbij is de impact op meerdere IenW-terreinen 
groot, zoals op het gebied van luchtvaart, maritiem, drinkwater en 
milieu. Gezien de verantwoordelijkheden van IenW en de interde-
partementale aspecten is het van belang dat IenW deze thema’s en 
de bijbehorende scenario’s op orde heef en met de andere 
betrokken departementen en de eilanden beoefenen. 

Ondermijnende criminaliteit en criminele inmenging 
Georganiseerde criminaliteit kan het vertrouwen in de overheid en 
de sociale stabiliteit ondermijnen. Dit ondermijnende efect komt 
veelal voort uit de innesteling van criminele organisaties in legale 
sectoren en verwevenheid van de onder- en bovenwereld. Hierbij 
kan onder andere gedacht worden aan criminele inmenging in het 
bedrijfsleven, zoals bij beveiligingsbedrijven en containerterminals 
in de Roterdamse haven ter facilitering van drugscriminaliteit. 
Ondermijnende criminaliteit en inmenging omvat een breed scala 
aan criminele activiteiten die een ondermijnende werking hebben 
op de samenleving, waaronder milieucriminaliteit (bijvoorbeeld 
gesjoemel met zeer zorgwekkende stofen als asbest, sommige 
PFAS-emissies en afval), drugscriminaliteit en cybercriminaliteit. 

 Dreigingen tegen economische weerbaarheid en 
ongewenste buitenlandse inmenging 
De internationale politieke en economische context is al geruime 
tijd sterk in beweging. Zo is de internationale economie zich aan 
het politiseren. Een toenemende mate van internationale 
verwevenheid van het economische systeem, waaronder het 
internationaal monetaire systeem, het internationale betalings-
systeem en wereldwijde toeleveringsketens, kan een risico vormen 
voor Nederland. Dreigingen tegen de bestaande multilaterale 
instituties en economische weerbaarheid leggen druk op bestaande 
knooppuntfuncties die Nederland vervult. Problemen met 
internationale toeleveringsketens, waaronder tarieven, goederen-
tekorten en hogere verzendkosten, kunnen de handel in Nederland 
beïnvloeden. Hoewel de bron hiervan grotendeels buiten de 
invloedssfeer van IenW valt, zijn de efecten op meerdere IenW-
beleidsterreinen voelbaar. De weerbaarheid tegen cyber-
criminaliteit en de ontwikkeling van kennis over buitenlandse 
inmenging, sabotage en spionage hebben aandacht nodig bij het 
ministerie in de crisisbeheersing. Ook internationale spanningen 
en NAVO-gerelateerde activiteiten kunnen grote impact hebben op 
Nederland en de IenW-beleidsterreinen. 
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2  Maatregelen en organisatorische  
ontwikkelingen  

Naast de prioritaire dreigingsthema’s voor IenW zijn er meerdere 
maatregelen en organisatorische ontwikkelingen in kaart gebracht die 
het crisismanagement bij IenW3 en de weerbaarheid tegen de genoemde 
dreigingsthema’s kunnen versterken. 

Om de efectiviteit van maatregelen en organisatorische 
ontwikkelingen te bepalen, zijn deze in het onderbouwende 
onderzoek afgezet tegen de potentiële impact, de urgentie en 
de kosten van de verschillende maatregelen. Alle genoemde 
maatregelen betrefen activiteiten die IenW al toepast, maar 
waarbinnen verbeterpotentieel bestaat om het organisatiever-
mogen te verbeteren. 

De enquêteresultaten hebben gezamenlijk met de interviews en een 
literatuuronderzoek geleid tot een lijst van maatregelen en 
organisatorische ontwikkelingen waar IenW op zal (blijven) 
inzeten. Het gaat om de volgende maatregelen: 
1.  Netwerkmanagement. In de samenwerking met en de kennis 
over crisispartners zit vaak het succesvol opereren in een crisis); 
2.  Informatiemanagement. Zonder kwalitatieve en accurate 
informatie is er geen goed actueel beeld; 
3.  Opleiden, trainen, oefenen en kennisontwikkeling. Het op 
peil houden van vaardigheden en de kennisontwikkeling van 
crisisprofessionals van verschillende schaalniveaus; 
4.  Rolverdeling en crisisstructuur. Een balans vinden tussen de 
duidelijkheid van vooraf vastgestelde afspraken en de fexibiliteit 
van crisisbeheersing ad hoc; 
5.  Crisiscommunicatie. De invloed van sociale media is de 
afgelopen jaren gegroeid en sociale media zullen een grote rol 
blijven spelen in crises en crisismanagement. 

3 In het Handboek Crisisbeheersing IenW en het Besluit instelling 
Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing Infrastructuur en 
Waterstaat staan de (inter)departementale crisisbeheersing respectievelijk de 
rol, taken en verantwoordelijkheden van het DCC-IenW beschreven. 

2.1  Netwerkmanagement 

Samenwerken en netwerkmanagement vormen samen belangrijke 
factoren voor efectief en efciënt crisismanagement. Organisaties 
die een rol hebben in crisisbeheersing moeten steeds vaker over 
geografsche, organisatorische, wetelijke en institutionele grenzen 
heen met elkaar samenwerken. Samenwerking in dergelijke 
complexe systemen is een kunst; een constatering die ook al door 
de Evaluatiecommissie Wet Veiligheidsregio’s (2020) werd gedaan. 
Omdat crises op verschillende manieren tot uiting kunnen komen, 
zijn telkens wisselende crisispartners en verschillende expertises 
nodig. Dit vereist een grotere fexibiliteit en netwerkgerichte 
aanpak in de crisisbeheersing. Een verhoogde inzet van het 
DCC-IenW op netwerkmanagement creëert strategisch handelings-
perspectief en een verbeterde informatiepositie tijdens crisis-
situaties. Het is daarom cruciaal dat het DCC-IenW de huidige 
inspanning voor netwerkmanagement behoudt en verder  
uitbouwt. Het credo van het DCC-IenW luidt niet voor niets: 

‘Crisismanagement is netwerkmanagement’.   

Het DCC-IenW heef met steeds meer netwerkpartners te maken.  
De samenwerking komt tot uiting op meerdere ambtelijke en 
bestuurlijke niveaus, in verschillende situaties (de koude, lauwe en 
warme fase) op alle beleidsterreinen van IenW. Het gestructureerd 
vormgeven en professionaliseren van netwerkmanagement staat 
dan ook hoog in het vaandel. De coronacrisis heef hiertoe nieuwe 
deuren geopend, waarin de ruimte is ontstaan netwerkmanage-
ment op een nieuwe manier vorm te geven. Fysieke netwerkdagen 



 

maakten (tijdelijk) plaats voor interactieve online meetings. In de 
komende jaren zal het DCC-IenW inzeten op netwerkmanagement 
waarin er een gezonde mix is tussen elkaar fysiek en online 
ontmoeten. Hierbij is het goed om de netwerkstrategie verder te 
ontwikkelen en fexibel in te zeten naar de veranderingen in de 
crisisbeheersing. Hiertoe zal het DCC-IenW haar netwerkmanage-
ment nog verder uitbouwen met helderheid in doel, (account) 
strategie en prioriteiten. 

Het DCC-IenW zal de komende jaren inzeten op een gestructu-
reerde aanpak van netwerkmanagement om zichzelf en de 
crisis organisatie van IenW goed te kunnen positioneren in een 
veranderende, meer dynamische crisisomgeving. Dit betekent een 
herijking van de samenwerking met huidige netwerkpartners en de 
verbinding zoeken met nieuwe opkomende partners, die in beeld 
kunnen komen bij bijvoorbeeld langdurige of specifeke crises, 
zoals de coronacrisis of grootschalige uitval van ICT-systemen en 
cybercrises. Meer specifek zal het DCC-IenW binnen IenW de 
verbinding met de bestuurskern verder vormgeven, door de 
verbinding met de beleids- en stafdirecties (m.n. ook met DBO en 
FIB/CIO/CISO op basis van ervaringen bij de coronacrisis en recente 
cybercrises) verder te intensiveren en uit te bouwen. Ook het 
kabinetsvoornemen om te komen tot de ontwikkeling van een 
vernieuwde landelijke crisisstructuur (naar aanleiding van de 
uitkomsten van de evaluatie op de Wet Veiligheidsregio’s) zal de 
samenwerking met de veiligheidsregio’s en crisispartners in een 
ander perspectief zeten. 

2.2  Informatiemanagement 

Informatiemanagement is sterk gerelateerd aan netwerkmanage-
ment. Netwerkmanagement kan namelijk zorgen voor een 
verbeterde informatiepositie tijdens crises. Als spin in het web 
krijgt het DCC-IenW binnen de crisisorganisatie van IenW bij grote 
crises te maken met grote hoeveelheden informatie vanuit 
verschillende netwerkpartners. Om de informatiestroom beter te 
structureren wordt landelijk ingezet op digitale processen en 
bijbehorende middelen, zoals netcentrisch werken. Netcentrisch 
(samen)werken houdt in dat organisaties gezamenlijk een actueel 
beeld van de situatie vormgeven en onderhouden, en op basis 
daarvan besluiten nemen over de crisisbeheersing. Het belang van 
het DCC-IenW om te participeren met deze netcentrische samen-
werking is gebleken tijdens diverse opschalingen, zoals de 
coronacrisis of het hoogwater in Limburg, waarbij veel informatie 
in korte tijd digitaal is uitgewisseld tussen partners. 

Om informatiemanagement en de netcentrische werkwijze verder 
vorm te geven heef het ministerie van Justitie en Veiligheid het 
Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) aangewezen als 
Landelijke Voorziening voor de Crisisbeheersing (LVCb, Kamerbrief 
JenV 1 oktober 2021). In deze kamerbrief wordt een brede groep 
crisispartners aangemoedigd om netcentrisch samen te werken en 
om van LCMS gebruik te maken ten behoeve van efectieve 

crisisbeheersing. LCMS is als webapplicatie zowel voor private als 
publieke geautoriseerde gebruikers goed toegankelijk. Het 
DCC-IenW is als crisisorganisatie ook aangesloten op LCMS en 
werkt via dit systeem in de warme fase samen met diverse netwerk-
partners, waaronder Rijkswaterstaat, WMCN en de NCTV. De 
ambitie van het DCC-IenW is om het gebruik van LCMS verder te 
verankeren in de bestuurskern en bij crisispartners. Er wordt 
bijvoorbeeld gekeken naar de verdere verbreding van aansluitingen 
bij crisiscoördinatoren en het Weer Impact Team (WIT), zodat er 
netcentrisch kan samen worden gewerkt via LCMS bij extreem weer. 
Het DCC-IenW helpt crisispartners om ook netcentrisch te werken, 
waarbij heldere afspraken over werkwijze en rolverdeling worden 
gemaakt. 

De inzet op netcentrische samenwerking draagt bij aan de 
informatiepositie van het DCC-IenW. Dit vertaalt zich in een betere 
informatievoorziening en daarmee het handelingsperspectief voor 
het crisisnetwerk van IenW, de bestuurders en de bewindspersonen. 
De groei van de netcentrische werkwijze en het gebruik van LCMS 
moet echter in een breder perspectief worden geplaatst. Een goed 
functionerend landelijk netwerk waarin departementen, veilig-
heidsregio’s en crisispartners elkaar snel weten te vinden, is voor 
een soepele informatievoorziening namelijk een vereiste. Mede 
naar aanleiding van de evaluatie op de Wet Veiligheidsregio’s is het 
Knooppunt Coördinatie Regio-Rijk (KCR2) in ontwikkeling. In dit 
knooppunt wordt netwerkmanagement en informatiemanagement 
tussen regio en rijk samengebracht. Het DCC-IenW is nauw 
aangesloten bij de KCR2-ontwikkelingen. In aansluiting op de 
ontwikkeling van KCR2 zal het DCC-IenW samen optrekken met 
andere vakdepartementen, zodat duiding van informatie en crises 
door de juiste en politiek verantwoordelijke ministeries gebeurt. 

Door de snelle ontwikkeling van informatiemanagement komt een 
zwaarder accent te liggen op het proces van informatiecoördinatie. 
Het DCC-IenW zal hierop anticiperen door de training van 
vaardigheden in informatiecoördinatie, de inzet van tools en te 
streven naar een optimale rolverdeling binnen het piket en een 
opgeschaalde crisisorganisatie. Hierbij kan gedacht worden aan de 
inzet van een extra informatiecoördinator in het piketeam van het 
DCC-IenW. 

Tenslote zal het DCC-IenW in de crisisbeheersing inzeten op de 
digitale vergadermogelijkheden, die met name in en door de 
coronacrisis tot ontwikkeling zijn gekomen, zoals het gebruik van 
Webex of Microsof Teams. Als voorbeeld bleek de digitale 
informatiemeeting van het NCSC op zondag 12 december 2021 naar 
aanleiding van de Apache Log4j kwetsbaarheid met 266 deelnemers 
uit zowel overheidsorganisaties als vitale sectoren een zeer 
adequate bijeenkomst om alle kennis en beelden breed te delen en 
te bespreken. De nu beschikbare middelen bieden zeer veel 
mogelijkheden om snel en fexibel te schakelen met betrokken 
partners bij een crisis. Ook de hybride mogelijkheden (fysiek 
tegelijk met digitaal) zullen optimaal benut gaan worden bij de 
crisisbeheersing. 
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2.3 Opleiden, trainen, oefenen 
en kennisontwikkeling 

Het DCC-IenW faciliteert multidisciplinaire opleidingen, trainingen 
en oefeningen op het gebied van crisisbeheersing voor crisis-
professionals en -teams van de IenW-onderdelen en haar keten-
partners. Het huidige aanbod van Opleiden, trainen, oefenen (OTO) 
en de bereidheid van het DCC-IenW om nieuwe medewerkers in de 
crisisbeheersing te kwalifceren is de afgelopen jaren zeer 
gewaardeerd. Het aanbod sluit aan bij zowel ervaren als minder 
ervaren collega’s. Het team OTO van het DCC-IenW heef een 
modulair en deels virtueel leerprogramma ontwikkeld, waarbinnen 
crisisprofessionals van verschillende schaalniveaus hun kennis-
niveau op peil kunnen houden, hun rol en vaardigheden intensief 
kunnen trainen en dit in de (gesimuleerde) praktijk kunnen 
brengen met dilemmasessies en oefeningen. 

Binnen het OTO-programma is een omslag gemaakt van leren naar 
presteren. Het gaat hierbij niet alleen om kennis tot je nemen, 
maar juist het toepassen van de kennis in de praktijk. Daar past 
zelfregie bij en ‘leren wanneer het jou uitkomt’. Door het hybride 
werken zal ook de behoefe aan zelfregie groter worden. De 
introductie van hybride leren sluit aan bij deze nieuwe manier van 
werken. Voor dit alles ontwikkelt het DCC-IenW een virtueel 
kennis- en leerplatform, een verbindend netwerk van crisis-
professionals en -teams waar ervaringen, evaluaties en innovaties 
als vanzelfsprekend worden gedeeld. Lessons learned, actuele 
wetenschap, ervaringsdeskundigen en casuïstiek uit recente 
crisissituaties vullen de leerlijnen voor de ontwikkeling van kennis, 
vaardigheden en houding. Uitgangspunten daarbij zijn de 
zogenaamde ‘5 moments of need’ (nieuwe kennis, meer diepgang, 
toepassen, oplossen en veranderen) en het adequaat benoemen 
van de leerbehoefe. 

In 2022 worden de raamovereenkomsten met uitvoerders van het 
OTO-programma opnieuw aanbesteed. Bij de aanbesteding en 
inrichting van nieuwe raamovereenkomsten zal eveneens gekeken 
worden naar een optimale mix van OTO-activiteiten op basis van de 
actuele behoefen binnen het crisisnetwerk. De prioritaire 
onderwerpen en maatregelen uit dit beleidsplan zullen mee-
genomen worden in het OTO-programma. Daarnaast zal het 
DCC-IenW aansluiting zoeken bij relevante onderwerpen uit het 
interdepartementale programma van de Nationale Academie voor 
Crisisbeheersing (NAC). Crisismanagement is netwerkmanagement, 
dat geldt ook voor OTO. De komende tijd zal daarom verder 
geïnvesteerd worden in een intensieve(re) samenwerking met 
partners zoals Rijkswaterstaat, de Nationale Academie voor 
Crisisbeheersing (NAC) en het Nationaal Instituut Publieke 
Veiligheid (NIPV). 

Naast de inzet van specifeke opleidingen, trainingen en oefenin-
gen, is er ook behoefe aan kennisontwikkeling die voortvloeit uit 
de geprioriteerde dreigingsthema’s en maatregelen. Ook is er 
behoefe aan verdere ontwikkeling en uitwisseling van kennis op 
het gebied van crisismanagement zelf. Het DCC-IenW zal hiervoor 
een werkwijze inrichten om kennisontwikkeling in gang te zeten, 
vorm te geven en te borgen. 

2.4  Rolverdeling en crisisstructuur 

Met de evaluatie op de Wet Veiligheidsregio’s staat de nationale 
crisisstructuur aan de vooravond van verandering. Het in begin 
2022 gestarte traject ‘Programma Versterking Crisisbeheersing en 
Brandweerzorg’ dat uit de evaluatie Wet Veiligheidsregio’s is 
voortgekomen, zal leiden tot ontwikkelingen in de organisatie en 
de wetgeving van zowel de landelijke als de regionale crisis-
beheersing. Omdat deze ontwikkelingen vrijwel zeker gevolgen 
hebben voor de departementale crisisstructuur en onze partners, 
is het essentieel dat IenW goed aangesloten blijf om hierop te 
kunnen anticiperen. 

Voor IenW zelf is een aandachtspunt dat het herinrichten van 
structuren in de koude fase (planvorming, rolverdeling, taken, 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden e.d.) tegelijkertijd nog wel 
ruimte moet geven aan fexibiliteit in de warme fase. Juist bij 
nieuwe crisistypen die zich niet laten aankondigen, moet een 
balans worden gevonden tussen de duidelijkheid van vooraf 
vastgestelde afspraken en de fexibiliteit van crisisbeheersing ad 
hoc. Om toekomstige ongekende crises aan te kunnen en 
tegelijkertijd ook de traditionele crisistypen van ons ministerie het 
hoofd te bieden, is een crisisorganisatie nodig die fexibel moet 
kunnen inspelen op de situatie en de capaciteit heef om het lang 
vol te kunnen houden. De komende tijd zal het DCC-IenW in 
samenwerking met de crisispartners verder werken aan het fexibel 
maken van de IenW-crisisbeheersing. Dit is met name van belang 
op het gebied van crisisorganisatievormen voor niet-traditionele 
crises zoals Berenschot gerapporteerd heef in de Evaluatie 
crisisbeheersing COVID-19 eerste golf. 

Een crisis laat zich niet altijd oplossen in enkel en alleen de 
crisisorganisatie. Het is van belang dat de crisisorganisatie oog 
houdt voor structuren in de lijnorganisatie die tijdens crises in 
soms verrassende snelheid kunnen ontstaan. Het is zaak hier oog 
voor te krijgen en ook tijdens een crisis voortdurend te zoeken naar 
afstemming en informatie met elkaar te delen. Hierbij komt de 
vraag naar voren hoe de rollen van het DCC-IenW zich verhouden 
tot de beleidsdirecties, zowel in de koude als warme fase van crises. 
Deze verhouding hangt samen met de beschikbare capaciteit intern 
IenW die tijdens langdurige crises op de proef wordt gesteld. Inzet 
van capaciteit vormt een uitdaging voor crisiscoördinatoren van de 
beleidsdirecties IenW en heef in mindere mate ook betrekking op 
de medewerkers van het DCC-IenW. 
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Zoals ook bij de coronacrisis gebleken is, moet en kan het DCC-
IenW een belangrijke rol spelen bij het opstarten van de nafase bij 
beleidsdirecties. De kennis, informatie en leerpunten uit de warme 
fase zijn essentieel om goed over te dragen. Ook evaluatierapporten 
moeten goed gedeeld worden in de nafase met de beleidsdirecties. 
Het DCC-IenW en de beleidsdirecties zullen hierbij meer gezamen-
lijk optrekken. 

Het evalueren van crises en het investeren in het leren is een 
essentiële taak van het DCC-IenW. Er zijn een aantal aspecten van 
het evalueren van oefeningen, incidenten en crises die verbeterd 
kunnen worden. De ontwikkeling van efectievere leermethoden of 
een systematisch kader voor evaluaties kan het lerend vermogen 
van de organisatie vergroten, waardoor herhalingen van eerdere 
problemen worden tegengegaan. Ook is het goed om meer 
aandacht te besteden aan de resultaten van evaluaties. Door 
nauwer samen te werken met de crisiscoördinatoren binnen de 
verschillende onderdelen van IenW, kunnen deze beter onder de 
aandacht worden gebracht bij medewerkers. Het DCC-IenW zal 
samen met de IenW-crisisprofessionals verder inzeten op een 
goede opvolging van leerpunten uit evaluaties, zodat evaluatie-
punten niet alleen worden geconstateerd, maar ook worden 
geborgd in de crisisstructuur. 

2.5  Crisiscommunicatie 

Crisiscommunicatie is een belangrijk onderdeel van de crisis-
beheersing. De invloed van sociale media is de afgelopen jaren 
gegroeid en sociale media zullen een grote rol blijven spelen in 
crises en crisismanagement. In de afgelopen jaren is reeds veel 
geïnvesteerd in crisiscommunicatie. Crisiscommunicatie zal 
moeten blijven intensiveren en de communicatieadviseurs moeten 
op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van 
technologie en sociale media. De Directie Communicatie (DCO) en 
andere communicatie-onderdelen binnen het crisisnetwerk spelen 
hierin een grote rol. Als onderdeel van goed netwerkmanagement 
is het van belang dat het DCC-IenW zorgdraagt voor een sterke 
verbinding met de Directie Communicatie in zowel de koude als 
warme fase. 

De zelfredzaamheid van de samenleving is een belangrijk uitgangs-
punt in de crisiscommunicatie. Er is echter ook een trend in de 
samenleving te merken, waarbij burgers om meer openheid van de 
overheid vragen. Er wordt sneller kritiek geuit op onderzoek en 
beleid. Transparantie is daarom een belangrijk uitgangspunt van de 
crisiscommunicatie. Daarbij blijf archivering van informatie 
tijdens crises een belangrijk proces van het DCC-IenW. 
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3 Beleidsagenda 2022 t/m 2026  

15 

Op basis van de prioritaire thema’s, maatregelen en organisatorische 
ontwikkelingen is in onderstaande tabel een beleidsagenda opgenomen 
met concrete acties. De hieronder opgenomen beleidsagenda is voor de 
komende vijf jaren (t/m 2026). Over twee jaar zal worden beoordeeld of 
onderstaande beleidsagenda aanpassingen behoef. Voor de 
onderwerpen uit de beleidsagenda geldt uiteraard dat er aangesloten 
wordt op lopende (inter)departementale activiteiten en projecten, indien 
dat van toepassing is. 

Onderwerp Te ondernemen acties Actiehouders Planning 

Dreigingsthema’s 

Cyberkennis vergroten 2022 2023 2024 2025 2026 

Cyberkennis vergroten Extra inzeten op het ontwikkelen van cyberkennis bij alle 
betrokkenen bij cyberincidenten en –crises. 

DCC-IenW 

Versterken 
crisisbeheersing 

De interne crisisorganisatie IenW versterken door 
ontbrekende samenwerkingsverbanden in te richten, met 
een heldere rolverdeling in taken en verantwoordelijk-
heden van het (inter)departementale crisisnetwerk, het 
expertnetwerk cyber, en de calamiteitenorganisatie indien 
een cybercrisis ook de IenW-organisatie zelf tref. 

DCC-IenW i.s.m. FIB en 
DGWB 

Extreem weer 2022 2023 2024 2025 2026 

Doorontwikkeling 
waarschuwings-
systematiek 

Defniëren wat de ontwikkeling van het Early Warning 
Center van KNMI en het regionaliseren van weer-
waarschuwingen voor gevolgen heef voor de huidige 
structuren van crisisbeheersing, waaronder het WIT. 

DCC-IenW i.s.m. KNMI 
en WIT-partners 

Inventarisatie van wat 
de crisisorganisatie te 
wachten staat 

Met netwerkpartners inventariseren welke gevolgen 
klimaatverandering heef op het gebied van extreem weer 
(incl. Caribisch Nederland). 

DCC-IenW i.s.m. 
beleidsdirecties, KNMI, 
WIT-partners en WMCN 

Scenario-ontwikkeling Op basis van de inventarisatie scenario’s ontwikkelen t.b.v. 
de crisisbeheersing. 

DCC-IenW i.s.m. 
beleidsdirecties, KNMI 
en WIT-partners 

Vitale processen 2022 2023 2024 2025 2026 

Verbinding met 
werkgroep Vitaal 

Versterking van de verbinding tussen de departementale 
werkgroep Vitaal en het crisisnetwerk van IenW 

DCC-IenW i.s.m. 
departementale 
werkgroep Vitaal 

Impact en ketenefecten 
in kaart brengen, 
vergroten bewustwor-
ding en kennisdeling 

In kaart brengen en bewustwording creëren van de risico’s 
die ontstaan bij het uitvallen van vitale processen van IenW 
of vitale processen waarvan IenW-processen sterk 
afankelijk zijn (bijvoorbeeld elektriciteitsuitval). 

DCC-IenW i.s.m.  
beleidsdirecties, 
werkgroep Vitaal 



Onderwerp Te ondernemen acties Actiehouders Planning 

Planvorming verder 
vormgeven 

Crisisbeleid onderhouden en ontwikkelen en waar nodig 
planvorming nader uitwerken voor vitale processen IenW. 

DCC-IenW i.s.m. 
bestuurskern, (vitale) 
sectoren, 
departementen 

Satellietnavigatie en ruimteweer 2022 2023 2024 2025 2026 

Uitval satellietnavigatie: 
impacts en 
crisisstructuur 

Voorbereiding op verstoring en uitval van satellietnavigatie 
door bewustwording te creëren, de impact van uitval van 
satellieten op (vitale) IenW-processen in kaart te brengen 
en vervolgens de crisisstructuur professionaliseren. 

DGMI i.s.m. DCC-IenW 
en alle vitale 
sectorpartners 

Ruimteweer: bewust-
wording creëren en een 
crisisstructuur inrichten 

Bewustwording bewerkstelligen, netwerkpartners in beeld 
brengen en crisisscenario’s, resulterend in een crisisplan. 

DGWB i.s.m. DCC-IenW, 
KNMI, overige 
beleidsdirecties en 
(vitale) sectoren. 

Energietransitie 2022 2023 2024 2025 2026 

Efecten en risico’s in 
kaart brengen 

Kennisopbouw en bewustwording creëren over de 
eventuele veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met de 
energietransitie en hierbij de verbinding zoeken met 
crisispartners: o.a. de Veiligheidsregio’s die hiermee bezig 
zijn. 

DGMI i.s.m. DCC-IenW 
en crisispartners 

Maatregelen en organisatorische ontwikkelingen 

Netwerkmanagement 2022 2023 2024 2025 2026 

Netwerk-management Verder ontwikkelen van netwerkmanagement, waarbij 
doel, strategie, taken en verantwoordelijkheden helder 
zijn, met goed beeld van partners en accountstrategie. De 
samenwerking met de bestuurskern van IenW zal worden 
geïntensifeerd. 

DCC-IenW i.s.m. het 
departement en 
netwerkpartners 

Informatiemanagement 2022 2023 2024 2025 2026 

Digitale mogelijkheden 
crisisbeheersing 

Inzeten op het benuten van de beschikbaar gekomen 
digitale (video)mogelijkheden om snel en fexibel 
crisisbeheersing te doen. 

DCC-IenW 

Informatie-
management 

Zorgdragen voor goede aansluiting bij interdepartemen-
tale ontwikkelingen (KCR2). 

DCC-IenW i.s.m.  
netwerkpartners 

Netcentrisch werken Verbreden aansluiting netcentrisch werken (en LCMS) bij 
partners met heldere rol/taakverdeling, het borgen van een 
goede duiding door versterking van de lijn met 
IenW-kennisnetwerken. 

DCC-IenW i.s.m. 
netwerkpartners 

Informatiemanagement 2022 2023 2024 2025 2026 

Opleiden, trainen, 
oefenen 

Huidige OTO-programma onderhouden en verder 
ontwikkelen m.b.t. geprioriteerde en nieuwe dreigings-
thema’s en maatregelen. De inzet van digitale middelen 
hierbij blijf onder de aandacht: podcasts, webinars en het 
digitale leerplatform. 

DCC-IenW i.s.m.  
netwerkpartners 

Kennisontwikkeling Vervolg geven aan kennisontwikkeling over crisismanage-
ment als vakgebied. 

DCC-IenW i.s.m.  
netwerkpartners 

Aanbesteding OTO Aanbesteding nieuwe raamcontracten OTO voorbereiden 
en uitvoeren. 

DCC-IenW i.s.m.  
netwerkpartners 

Rolverdeling en crisisstructuur 2022 2023 2024 2025 2026 

Nationale 
ontwikkelingen 

Volgen van en bijdragen aan ontwikkelingen van het 
‘Programma Versterking Crisisbeheersing en 
Brandweerzorg’ en eventueel herijken IenW- organisatie 
van crisisbeheersing. 

DCC-IenW i.s.m.  
netwerkpartners 

Crisisorganisatie en 
opschaling IenW 
fexibeler maken 

Met o.a. de nieuwe beschikbare digitale mogelijkheden, 
recente evaluaties van crises en de organisatiemodellen 
daaruit voor niet-traditionele crisis de opschaling 
verbeteren en fexibel maken. 

DCC-IenW 
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Bijlage A Rapport RAND Europe  
en betrokken organisaties   
Rapport RAND Europe 

Op te vragen bij het DCC-IenW 

Organisaties betrokken bij het onderzoek van RAND Europe 

Ministerie van IenW: DCC-IenW, DGMo, DGWB, DGMI, DGLM, FIB, DCO, BVA 

Rijkwaterstaat 

Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) 

Unie van Waterschappen 

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) / Crisis Expert Team straling en nucleair (CETsn) 

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) 

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

Kustwacht 

Havenbedrijf Roterdam 

ProRail 

Nederlandse Spoorwegen (NS) 

Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin) 

Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) 

Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland (VELIN) 

Nationaal Crisiscentrum (NCC) 

Ministerie van Justitie en Veiligheid: Landelijk operationeel coördinatiecentrum (LOCC) 

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) 

Veiligheidsregio’s 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 

Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) 
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