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Veilige samenleving

Crisis bestrijden met 
kennisuitwisseling

Betere coördinatie en kennisuitwisseling is nodig 
om crises sneller en efficiënter te bestrijden. In het 
project Crisismanagement is een visie ontwikkeld 
op één platform, waar alle informatie samenkomt.

TNO, Wageningen 
Research, NLR,  
Deltares

Crisispreventie en -management 
worden nu nog los van elkaar on-
derzocht. Waarom zouden we die 

twee niet combineren? Dezelfde kennis is 
namelijk nodig om je voor te bereiden op 
een overstroming, als om hem te bestrij-
den. ‘Het kan veel winst opleveren om hier 
samen in te investeren,’ vertelt projectlei-
der Crisismanagement Christiaan van den 
Berg.
Risico’s in deze tijd zijn samengesteld, 
legt hij uit. ‘Hebben we het over een 
overstromingsrisico, dan hebben we het 
niet alleen over wateroverlast. Er is ook 

een kans dat de elektriciteitsvoorziening 
van een ziekenhuis onder water loopt. 
Dat noemen we het cascade-effect. Bij 
een preventie-overleg moet je dus al met 
minstens vijf partijen om tafel: het water-
bedrijf, Rijkswaterstaat, de energieleve-
rancier, het ziekenhuis’. 

Ingrediënten
Zowel voor preventie als crisisbestrijding 
is het noodzakelijk dat veiligheidspartners 
en kennisinstellingen actuele risico’s in 
kaart te kunnen brengen en samen duiden. 
Hiervoor is informatie nodig. Verschillende 
instellingen hebben allemaal een stukje 
van de puzzel in handen: TNO heeft bij-
voorbeeld kennis van explosieven, RIKILT 
(Wageningen Research) van  chemische 
stoffen, het Nederlands Lucht- en Ruimte-
vaartlaboratorium van luchtvaartuigen en 
Deltares van watermodellen.
In dit TO2-project ontwikkelden ze de visie 
om alle kennis te verzamelen op één plat-

De korte termijn
Voor de korte termijn zijn er een aantal 
technische basisfuncties opgesteld. Denk 
aan een service om sneller satellietbeel-
den op te vragen van een rampgebied, 
een dienst om inzicht te krijgen in over-
stromingsscenario’s op basis van actuele 
weersvoorspellingen, of een werkwijze 
om met behulp van drones en veldme-
tingen sneller inzicht te krijgen in de 
verspreiding van gevaarlijke stoffen na 
een (chemische) brand. Deze informatie 
wordt door de betrokken instituten aan 
de sandbox gekoppeld. 

form. Hierbij werken ze samen met andere 
kennisinstellingen zoals IFV en RIVM, en 
veiligheidspartners zoals Veiligheidsre-
gio Rotterdam Rijnmond en Midden- en 
West-Brabant.

Door de benutting van de specifieke ex-
pertise van elk van de TO2-partners in een 
integraal kader wordt unieke meerwaarde 
voor de uitvoering van de taken van de 
veiligheidsregio’s beoogd. Van den Berg: 
‘De onderlinge relaties tussen de TO2-in-
stituten zijn dankzij dit project versterkt. 
Onderzoekers van verschillende achter-
gronden en werkvelden wisselen woor-
den, modellen en visies uit en vormen een 
gezamenlijk netwerk. We weten nu veel 
beter wat er bij elkaar te halen is.’

De visie voor de lange termijn
In de gesprekken met veiligheidspro-
fessionals tijdens het TO2-project is het 
idee ontstaan voor een nieuw informa-
tieplatform dat veiligheidsprofessionals 
ondersteunt. Een technische voorzie-
ning waarop informatie samenstroomt 
en verschillende partijen tegelijkertijd 
kunnen werken. Het concept kreeg de 
naam ‘sandbox’ vanwege het ideaalbeeld: 
een omgeving waarin de gebruiker in alle 
vrijheid kan ‘spelen’ met de informatie en 
modellen die voorhanden zijn.

De huidige situatie 
Het huidige informatiesysteem is ver 
verwijderd van dit beeld. Toch zal de 
analysecapaciteit en –behoefte in de 
veiligheidsregio’s de komende jaren alleen 
maar toenemen, en daarmee ook de 
behoefte aan een meer passende onder-
steuning. Van den Berg: ‘De sandbox is 
nog toekomstmuziek. Maar deze visie zet 
wel een stip aan de horizon, die ons ook 
richting kan geven op de korte termijn. 
We gaan nu vast een aantal onderdelen 
voor het platform ontwikkelen, om te la-
ten zien dat het wel degelijk haalbaar is.’ 

SANDBOX: VERGAARBAK VAN  
KENNIS OVER CRISES
In de sandbox zou idealiter álle rele-
vante informatie af te beelden zijn op 
de respectievelijk optimale wijze. ‘In 
kaarten, dashboards of diagrammen’, 
vertelt Christiaan van den Berg. ‘Denk 
hierbij aan gegevens van de gebouwde 
omgeving zoals fabrieken en ziekenhui-
zen, over specifieke crises zoals over-
stromingen, en over maatschappelijke 
domino-effecten.’ 

Nieuwe informatie moet gemakkelijk 
kunnen worden toegevoegd, goed 
te navigeren zijn en met andere data 
verbonden. ‘Wat gebeurt er als de dijk 
hier doorbreekt? Waar komt het water 
dan? En twee uur later? En wat gebeurt 
er dan met het stroomverdeelstation? 
En als de stroom uitvalt, wat gebeurt er 
dan met het ziekenhuis? En hoe kunnen 
we mensen dan evacueren?’ 

Via het platform krijgen alle partijen toe-
gang en kunnen ze samenwerken aan 
dynamische risicokaarten. De ingebrach-
te modellen blijven bij de eigenaren en 
worden daar onderhouden en verbeterd. 

Van den Berg: ‘Als we nog verder voor-
uitkijken, is de sandbox geen verzame-
ling 2D-kaarten, maar bevat deze driedi-
mensionale gegevens. Daarmee kunnen 
dan ook simulaties worden gemaakt, 
waar je ook in zou kunnen oefenen.’

‘ De behoefte aan een platform 
waarop crisisteams en organisaties 
snel informatie kunnen delen, 
neemt de komende jaren alleen 
maar toe’

Wat: Het project Crisismanagement 
bestond uit gesprekken met veilig-
heidsprofessionals naar aanleiding van 
twee cases: een overstroming en een 
chemische ramp. De keuze viel hierop 
omdat Deltares veel kennis over water 
in huis heeft en RIKILT over chemie. 
Overigens zijn de inzichten ook relevant 
voor andere dreigingen.
Wie: TNO, RIKILT (Wageningen Re-
search), NLR en Deltares.  Zij werkten 
samen met andere kennisinstellingen 
zoals IFV en RIVM, en veiligheidspart-
ners zoals Veiligheidsregio Rotterdam 
Rijnmond en Midden- en West-Brabant.
Doel: Om samen maatschappij-ont-
wrichtende situaties te voorkomen en 
schade te beperken. 
Looptijd: 2015.
Budget:  1.025.000 euro.
Vervolg: De ontwikkelde visie vindt haar 
weg in verschillende vervolgprojecten, 
waaronder het Europese onderzoekspro-
ject DRIVER en het Vraaggestuurd Pro-
gramma Veilige Maatschappij van TNO. 
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