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Veerkracht en weerbaarheid

• Dynamische wereld: risico’s voorinstellingen worden complexer en 
onzekerheden nemen toe.

• Geen enkele organisatie is incidentvrij. Er kan altijd iets misgaan. 

• Verstrekkende gevolgen voor personen, het voortbestaan van de 
organisatie, de financiële situatie of de benodigde capaciteit. 

• De oorzaken kunnen variëren van cyberaanvallen, sociale onrust, 
verstoring van de bedrijfsvoering, claims tot en met kwetsbaarheden in de 
zorgketen.

• Inzicht in risico’s is cruciaal om incidenten te voorkomen en om de 
negatieve impact te beperken als het incident zich toch voordoet. Dit lukt 
door veerkracht te tonen en weerbaar te zijn. 



Crisismanagement in perspectief



Commandership: het gaan doen!



De opgave

• Coördineren en leiding geven aan (delen van) de 
crisisorganisatie

• het monitoren van de resultaten

• het op basis hiervan beoordelen en bijstellen van 
activiteiten



Omstandigheden

• Flinke impact

• Switchen naar rol

• Dreiging, urgentie, dynamiek, onzekerheden

• Valkuil: laten meezuigen in de crisis



Uitdaging

• Commando structuur (een hiërarchische situatie) 
versus hoge dynamiek en chaos

• Doen wat je kan

• Je moet afgaan op informatie van anderen en op wat 
je zelf ziet, voelt en ervaart 

• ‘split second decisions’

• Vertroebelde waarnemingen

• Aansturen en aanspreekbaar zijn



Uitdaging

• Het is de kunst uit het daadwerkelijke crisis 
weg te blijven om niet te worden opgeslokt 
door de crisis, zodat je beeldvorming, 
oordeelsvorming en besluitvorming zo 
optimaal mogelijk behouden blijft. 



Doel project

• Een ketenbrede versterking van de Command 
& Control bij haar ketenpartners is een mooie 
en belangrijke ambitie van OTO-Limburg. 



Aanpak

• Awareness (2020)

• Planvorming (2021)

• OTO (opleiden, trainen en oefenen) (2021)



Focus 2020: Awareness

• Formatie regionale werkgroep

• Waar staan we nu (via interviews en ervaringen vanuit oefeningen en 
reallife situaties)? 

• Welke (wetenschappelijke en evidenced base) onderzoeksresultaten en 
regionale producten zijn er al? Waar is behoefte aan? 

• Wat willen we bereiken? 

• Wat zijn de succesfactoren om de Command & Control rol te versterken? 

• Wanneer is de verbeterimpuls geslaagd? 

• Wat zijn de contouren (zowel in inhoud als in tijd) van de fase 
Planvorming en OTO? 




